Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav,
Svatovítská 574, příspěvková organizace

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s protiepidemickými
opatřeními, která tento školní rok provázejí, opatření k organizaci zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok 2021/2022 tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých,
respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň byly splněny
všechny zákonné povinnosti. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou na mateřských školách zřizovaných městem
Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona,
tedy v období

od 3. do 9. května 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání
zápisů, vyžaduje situace organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou
schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní
situace osobním podáním ve škole.
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
•

•

•

•

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského
obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4
školského zákona).
Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem
přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla
nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje podle předem vytvořených a
zveřejněných formálních kritérií.
V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu
nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem
vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT
nástroje pro distanční komunikaci.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě.

1) Zákonný zástupce navštíví webové stránky školy, klikne na baner

Online zápis do MŠ" a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně
kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.
Ze školy obdrží obratem e-mail s žádostí.
Po vyplnění žádosti zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný
zástupce si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář do dané školy společně
s kopií očkovacího průkazu dítěte, kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o
povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí:
1. do datové schránky školy 38ys2cz,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
sekretariat@4zsmb.cz,
3. poštou na adresu:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574,
příspěvková organizace
Svatovítská 574,
293 01 Mladá Boleslav
4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu
pohybu osob v prostorách školy. Domluvte tedy návštěvu na sekretraiátu školy
PO až PÁ 8.00- 15.00, tel.: 725 122 387 e-mail: sekretariat@4zsmb.cz
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
2) Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost využít ICT nástroje, si po telefonické
domluvě se školou sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o
zápisu do MŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, potvrzení praktického dětského
lékaře o řádném očkování dítěte a kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému)
pobytu (pokud jste občan státu mimo EU).
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.
Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti
ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud
některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí
domluvě.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální
diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě
bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii
doporučení.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i
tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání
dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.
SHRNUTÍ - K ZÁPISU JE POTŘEBA DODAT (v termínu od 3. 5. do 9.5. 2021):
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost ke stažení na webových stránkách
školy nebo ve škole)
• kopii rodného listu
• doložení řádného očkování dítěte
• kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan
státu mimo EU)

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do mateřské školy
převyšuje počet volných míst
1. Děti, které dosáhnou v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 šesti let nebo mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku – povinné předškolní
vzdělávání a mají bydliště ve spádové oblasti školy a mají sourozence na naší MŠ nebo ZŠ
2. Děti, které dosáhnou v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 šesti let nebo mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku – povinné předškolní
vzdělávání a mají bydliště ve spádové oblasti školy
3. Děti, které dosáhnou v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 šesti let nebo mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku – povinné předškolní
vzdělávání a mají bydliště v Mladé Boleslavi
4. Děti, které dosáhnou v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 šesti let nebo mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku – povinné předškolní
vzdělávání
5. Děti, které mají trvalé bydliště v Mladé Boleslavi a spadají do příslušného obvodu viz
Příloha č. 4 seřazené od nejstarších po nejmladší (děti, které dosáhnou do začátku školního
roku 4 let věku a 3 let věku) a mají sourozence na naší MŠ nebo ZŠ
6. Děti, které mají trvalé bydliště v Mladé Boleslavi a spadají do příslušného obvodu viz
Příloha č. 4 seřazené od nejstarších po nejmladší (děti, které dosáhnou do začátku školního
roku 4 let věku a 3 let věku),
7. Děti, které mají trvalé bydliště v Mladé Boleslavi, ale nespadají do příslušného školského
obvodu – seřazené od nejstarších po nejmladší (děti, které dosáhnou do začátku školního
roku 4 let věku a 3 let věku) a mají sourozence na naší MŠ nebo ZŠ
8. Děti s trvalým bydlištěm mimo Mladou Boleslav – seřazené od nejstarších po nejmladší
(děti, které dosáhnou do začátku školního roku 4 let věku a 3 let věku) a mají sourozence
na naší MŠ nebo ZŠ
9. Děti s trvalým bydlištěm mimo Mladou Boleslav – seřazené od nejstarších po nejmladší
(děti, které dosáhnou do začátku školního roku 4 let věku a 3 let věku)
10. děti mladší 3 let
Odkazy na webové stránky mateřských škol zřizovaných městem Mladá Boleslav:
https://www.4zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/
https://ms-ctyrlistek9.webnode.cz

V Mladé Boleslavi 22. 3. 2021

Mgr. Milouš Kašpar v.r.

https://www.msduha.estranky.cz
https://www.mslaurinka.cz
https://www.ms-pampeliska.cz
https://www.msslunicko-mb.cz
https://ms-stepanka9.webnode.cz

Příloha č.1

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání
Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji
individuální vzdělávání dítěte:
Název mateřské školy:
Jméno a příjmení dítěte:
Místo trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu):
Datum narození dítěte:
Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno:
Důvody pro individuální vzdělávání dítěte:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Místo trvalého pobytu zákonného zástupce:
Doručovací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):
Telefonický kontakt:
E-mail: *
Datová schránka:*
* nepovinný údaj
V Mladé Boleslavi dne:

Podpis zákonného zástupce:………………………………

Příloha č. 2

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám/e o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2021/2022 v mateřské škole:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace

Dítě
Jméno a příjmení

Registrační číslo

Adresa trvalého bydliště
Datum narození

Rodné číslo

Místo narození

Státní občanství

1. zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení

Vztah (otec / matka)

Trvalé bydliště (nebo viz dítě)

Datum narození

e-mail*

Telefon*

Datová schránka*

*nepovinný údaj – zákonný zástupce vyplněním souhlasí s jeho zpracováním pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení

2. zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení

Vztah (otec / matka)

Trvalé bydliště (nebo viz dítě)

Datum narození

e-mail*

Telefon*

Datová schránka*

*nepovinný údaj – zákonný zástupce vyplněním souhlasí s jeho zpracováním pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení

Adresa pro doručování písemností (nebo viz 1. zákonný zástupce / 2. zákonný zástupce)
Jméno a příjmení
Adresa

Zdravotní stav dítěte
Prohlašuji, že …………………………………………………., nar. ………………………….. se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Jako přílohu žádosti je nutné dodat kopii očkovacího průkazu.

……………………………………………………………
Podpisy zákonných zástupců dítěte

Volitelné položky
Poznámky/přání (priority škol v případě více absolvovaných zápisů, vzdělávací program, spolužáci, budova, vyučující, …)

Případné přílohy žádosti (ano / ne)

V

Počet listů příloh

Dne

Podpisy zákonných zástupců dítěte

…………………………………………………………………………………..

Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých, či zamlčení důležitých údajů může vést k ukončení
přijímacího řízení.

V žádosti uvedené osobní údaje jsou požadovány za účelem vedení správního řízení – přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Při vedení dokumentace
škola postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

Příloha č. 3
Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019
Termín
Věk dítěte
od 4. dne – 6. týdne

Povinné hrazené očkování

Záškrt, tetanus, černý kašel,
od 9. týdne
(2. měsíc)

4. měsíc

Očkovací látka

Nemoc
Tuberkulóza (pouze u
rizikových dětí s indikací)

Očkovací látka

Nemoc

BCG vaccine SSI

dětská obrna, hepatitida

Hexavakcína:
Hexacima

typu B, onemocnění
vyvolaná Haemophilus
influenzae typu B

(1. dávka)
#

Záškrt, tetanus, černý kašel,
dětská obrna, hepatitida
typu B, onemocnění
vyvolaná Haemophilus
influenzae typu B

Hexavakcína:
Hexacima
(2. dávka-za 2 měsíce
po 1. dávce)
#

11. – 13. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, Hexavakcína:
dětská obrna, hepatitida
Hexacima
typu B, onemocnění
(3. dávka)
vyvolaná Haemophilus
#
influenzae typu B

13. – 18. měsíc

Spalničky, zarděnky,
příušnice

Priorix
M-M-RVAXPRO
(1. dávka)

5. – 6. rok

Spalničky, zarděnky,
příušnice

Priorix
M-M-RVAXPRO
(2. dávka)

5. – 6. rok

Nepovinné hrazené očkování

Synflorix,
Pneumokoková

Prevenar 13

onemocnění

(1. dávka)

*
Pneumokoková
onemocnění

Synflorix,
Prevenar 13
(2. dávka-za 2 měsíce
po 1. dávce)

*
Pneumokoková
onemocnění

Synflorix,
Prevenar 13
(přeočkování)

*

dTap vakcína:
Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix
Adacel

(přeočkování)
10. – 11. rok

13. – 14. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dTap-IPV vakcína:
Boostrix polio
dětská obrna
(přeočkování)
Onemocnění lidským
papilomavirem

Cervarix, Gardasil,
Gardasil9 (celkem 2
dávky)

#
Vakcína Infanrix hexa je určena pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1
*
Hrazeno je, pokud byly všechny dávky aplikovány do sedmého měsíce věku; hrazeno je též přeočkování
provedené do patnáctého měsíce věku
pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., pokud
došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
Poznámky:
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47
Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy
za ni pak platí rodič sám.

Příloha č. 4

Vyhláška statutární města o obvodech mateřských škol: OZV č.3 2019 - Školské obvody MŠ

