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Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023 

Zápis se koná od 1. do 15. května 2022 distanční formou bez osobní přítomnosti dětí a jejich 

zákonných zástupců.  

K zápisu zákonní zástupci doručí:  

- kopii rodného listu dítěte  

- vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání  

- potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte (neplatí pro děti, které budou v školním 

roce 2022/2023 plnit předškolní povinné vzdělávání)  

Žádost k předškolnímu vzdělávání s přílohami je možné odevzdat v daném termínu těmito způsoby: 

 - zaslat do datové schránky školy xb3g37  

- zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email školy zsmsreditel@centrum.cz  

- zaslat poštou na adresu ZŠ a MŠ Nový Jáchymov, Na Sídlišti 157 267 03 Nový Jáchymov 

- vhodit do schránky u hlavního vchodu do základní školy  

Žádost k předškolnímu vzdělávání i formulář potvrzení od dětského lékaře si stáhnete na webových 

stránkách školy. 

 Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovil kritéria, podle kterých bude rozhodovat o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí počet dětí, které je 

možné přijmout. Po podání žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude 

zasláno na mail, který bude v žádosti uveden. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno na 

webových stránkách školy podle přidělených registračních čísel.  

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:  

- předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá 

dle školského zákona právní nárok na přijetí. 

- do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

(výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o pravidelném očkování 

nebude požadováno)  

- zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání  

 


