
Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021 - 2022 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 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. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro 
účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení 
lékaře. 

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny 

k organizaci zápisu do mateřské školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky k předškolnímu 

vzdělávání bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce ve škole v termínu 2. – 16. 5. 2021. 

Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pokračujte dle 

následujících pokynů. 

Potřebné formuláře vytiskněte, vyplňte, přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii OP zákonného 

zástupce, potvrzení pediatra o očkování a zašlete poštou na adresu: 

Mateřská škola Chotyně 

Chotyně 129 

463 34 Hrádek nad Nisou 

 

nebo můžete přinést a vhodit do schránky na plotě MŠ - vchod do jídelny (obálku prosím označte 

ZÁPIS), případně zaslat v elektronické podobě na skolkachotyne@seznam.cz opatřené elektronickým 

podpisem nebo datovou schránkou na: 8j8mb96                                                                                  

Jakékoliv dotazy zodpovíme na tel: 482 723 150 nebo na emailu MŠ: skolkachotyne@seznam.cz 

Ve všech případech Vám po námi fyzickém přijetí žádosti přijde na email, který uvedete v žádosti o 

přijetí, potvrzení o převzetí a přidělení registračního čísla. Z tohoto důvodu pište prosím čitelně. 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn, pod přiděleným registračním číslem, na webových stránkách 

školy a na dveřích budovy MŠ. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude 

součástí spisu dítěte v mateřské škole, toto rozhodnutí nebude zákonnému zástupci v písemné 

podobě zasíláno, ale může si je vyžádat. 

Předpokládaný termín zveřejnění je 26. 5. 2021. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou. 
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