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Organizace zápisu do mateřské školy bez přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců pro školní rok 2020/2021 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k 

ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 

bylo 3.4.2020 vydáno opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro 

školní rok 2020/2021. 

Zápis do Mateřské školy Skipi s.r.o. pro školní rok 2020/2021 proběhne bez 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Postup pro podání žádosti: 

1. Stažení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na webových stránkách 

mateřské školy, její vyplnění a podání žádosti některým z níže uvedených 

dálkových způsobů do MŠ do 13.5.2020: 

➢ poslání do datové schránky mateřské školy: t5u4iaj 

➢ emailem s platným elektronickým podpisem (běžný podpis a jeho 

naskenování do emailu nestačí) 

➢ poštou na adresu:  Mateřská škola Skipi s.r.o 

Tyršova 949, 561 51 Letohrad 

➢ Osobně pouze v krajním případě po předchozí telefonické domluvě 

v termínu 6.5.2020 a 13.5.2020 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit: 

➢ Rodný list dítěte (odeslání jeho prosté kopie) 

➢ Doklad o řádném 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 (tj. děti narozené do 31.8.2015). 

Vzhledem k současné situaci není vhodné navštěvovat dětské lékaře, a proto Vás 

prosíme o doklad očkování následujícím způsobem: 

➢ Čestné prohlášení o očkování dítěte (ke stažení na webu mateřské 

školy) 
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➢ Kopie očkovacího kalendáře: Ředitelka školy porovná očkovací průkaz 

s očkovacím kalendářem, tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi 

vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno 

podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na 

dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Kontaktní osoba: Monika Fialová 

Telefon: 603383480 

Email: monika.fialova@skipi.cz 

Na telefonním čísle bude ředitelka mateřské školy dostupná každé pondělí 

od 9-16 hodin. 

 

Budeme se těšit. 

 

Mgr. et. Mgr. Monika Fialová 

ředitelka Mateřské školy Skipi s.r.o. 

 


