
 

Zápis do mateřské školy Neslovice a Kratochvilka pro 
školní rok 2021/2022 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k 
organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v 
květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  
 
Dle § 34 odst. 2 školského zákona je termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoven 
  
od 3. do 16. května 2021.  
 
Zápis proběhne formálně, tj. podáním přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte. Zákonný zástupce 
si na webových stránkách školy stáhne požadovaný dokument „Žádost o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání“ . 
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání 
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné 
doručit následujícími způsoby:  
 

1. do datové schránky školy (ID: wyjmfq9),  
2. e-mailem (odehnalovaL@zsneslovice.cz) s uznávaným elektronickým podpisem  
3. poštou,  
4. osobním podáním. V tomto případě se zákonný zástupce objedná na tel. čísle  
    739 575 938, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v budově školy.  

                 Případně vhodit žádost do poštovní schránky na budově ZŠ Neslovice, Hlavní 71,  
                 která je  pravidelně vybírána.  
 
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.  
 
Následně bude vaší přihlášce přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn na 
stránkách školy seznam přijatých dětí. Registrační číslo vám bude sděleno bezprostředně po 
přijetí přihlášky na vaši uvedenou emailovou adresu, ev. ústně. 
  
Pro ověření informací žádáme doložení rodného listu dítěte. Stačí prostou kopií dálkovým 
způsobem.  
 
Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 2 do 6 let věku. 
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  



Upozorňujeme zákonné zástupce, že s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které 
dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému 
předškolnímu vzdělávání.  
 
Předpokladem přijetí dítěte do mateřské školy je jeho hygienická samostatnost, schopnost se 
vzdělávat v předškolním vzdělávání a zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených 
pravidelných očkování – doloženo potvrzením lékaře. Dále pokud má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 2 zákona 
č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví).  
 
Pokud není možné získat potvrzení od dětského lékaře, postačí „Čestné prohlášení“ a kopie 
očkovacího průkazu.  
 
Kritéria pro přijetí jsou k nahlédnutí na stránkách www.zsneslovice.cz.  
 

 

 

 

 

 

V Neslovicích 28.4.2021                                                      Mgr. Lenka Odehnalová, ředitelka školy 


