
 

Organizace zápisu do MŠ Strunkovice nad Blanicí 

pro školní rok 2021/2022 
 

Zápis do Mateřské školy Strunkovice nad Blanicí se koná v souladu s § 34 zákona č. 

561/2005 Sb., školský zákon.  

Vzhledem k současné situaci (uzavření škol) bude zápis probíhat bez dětí,  

a to v termínu od 3. května do 14. května 2021. 

 

Na webových stránkách školy naleznete „Přihlášku dítěte do MŠ“. 

Pokud nemáte možnost přihlášku vytisknout, můžete si domluvit termín na telefonním čísle 

724  286 251 a do školy si osobně pro formulář zajít. 

Přihlášku si, prosím, vytiskněte (vyzvedněte) a vyplňte, dalšími povinnými přílohami jsou – 

kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu dítěte  a prohlášení k očkování (je 

součástí přihlášky). Všechny tiskopisy doručte v zalepené obálce: 

- do poštovní schránky na budově školy u školní jídelny (obálku označte -  ZÁPIS MŠ 

2021/22) 

- pošlete poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 202, 

Strunkovice nad Blanicí 384 26 

Stanovený termín pro doručení je od 3. 5. do 14. 5. 2021. 

Další možná podání žádosti jsou: 

- datovou schránkou 

- mailem s elektronickým podpisem 

Na Vámi uvedený kontakt (e-mail) Vás budeme informovat o přiděleném registračním čísle. 

Seznam přijatých žáků, tedy přehled registračních čísel, vyvěsíme na webu školy dne 31. 5. 

2021. 

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání povinné a 

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

 

 Kritéria pro přijímání dětí 

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Strunkovice 

nad Blanicí budou přijímány děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. 

 

 Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování 

 

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá 

doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé 



kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před 

přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním 

nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

Markéta Vejvodová 
 


