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Informace ohledně zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 

Opatření k zápisu do MŠ Chodová Planá 
 

Ředitel ZŠ a MŠ Chodová Planá vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k 
ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření 
k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Mateřské škole 
Chodová Planá. 

Zápis proběhne 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
v mateřské škole. 

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji období v rozmezí  

od 2. 5. 2021 do 14. 5. 2021. 

Podání žádosti  
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. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

1. Do datové schránky školy1 

- Datová schránka: a29mb86 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

- E- mailová adresa: ms.chodovaplana@seznam.cz 

3. Vložit dokumenty do poštovní schránky ZŠ nebo MŠ v deskách nebo obálce A4 

4. Ve výjimečné situaci osobní podání: 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. Na osobním podání se lze 

domluvit se zastupující vedoucí učitelkou MŠ- Bc. Markétou Vanišovou, a to na 

telefonním čísle: 724 834 860  

Tiskopisy ke stažení zde: http://www.skola-chodova-plana.com/materska-skola/tiskopisy-ke-
stazeni/ 

Informace k přílohám žádosti  

Kopie rodného listu 

- Součástí spisu musí být doložení kopie rodného listu.  

 

Doložení řádného očkování dítěte 

- Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy 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 

kontraindikaci. 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 

Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených 

protiepidemických opatření. 

 
1 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také 

zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/  
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