
ZÁPIS do Mateřské školy Lučina                                         

pro školní rok 2021/2022 

Vážení rodiče, 
informujeme Vás, že zápis do Mateřské školy Lučina proběhne letos vzhledem 
k mimořádným opatřením bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti 
zákonných zástupců. V postupu se řídíme dle metodického doporučení MŠMT. 

• Zápis do Mateřské školy Lučina pro školní rok 2021/2022 se povinně týká 
všech dětí, které dovrší do 31. 08. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány 
děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 08. 2021 a to až do naplnění kapacity 
mateřské školy Lučina. Předpokládaný počet volných míst – 11.                                                   

• Doba termínu zápisu je stanovena na čtvrtek 6. května 2021. 

ZÁPIS se uskuteční doručením vyplněné a podepsané „Žádosti o přijetí“, 

vyplněného „Evidenčního listu“, kopií rodného listu dítěte, čestným 

prohlášením o očkování a kopií očkovacího průkazu dítěte 

 a to jedním z těchto způsobů: 

 

1. do datové schránky školy: vy5me7s 

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý  

    email!) zs.lucina@seznam.cz 

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) ZŠ a MŠ Lučina, Lučina č. p. 2,  

    Lučina 73939 (označte Zápis MŠ) 

4. osobním podáním zákonným zástupcem – ve čtvrtek 06.05.2021 od 9 do 16 

hodin a to za dodržení protiepidemických nařízení – na označeném „zápisovém“ 

místě u budovy Základní školy a mateřské školy Lučina. Vyplněné a podepsané 

tiskopisy převezme pověřený pedagogický pracovník. 

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce 

dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, 

kterými jsou: 

 

• jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

• datum narození, 

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 

odst. 3 správního řádu), 

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská  

škola), 

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného 

zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby 

doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

 

 



Dokumenty potřebné k zápisu: 

 

• „Žádost o přijetí“ – dokument ke stáhnutí 

• „Evidenční list“ – dokument ke stáhnutí 

• čestné prohlášení o očkování – dokument ke stáhnutí 

• kopie očkovacího průkazu dítěte 

• kopie rodného listu dítěte 

 

Rodný list – pro doložení rodného listu platí, že stačí k osobnímu předání nebo 
odeslání dálkovým způsobem jeho prostá kopie. 
Doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní 
povinné předškolní vzdělávání. 
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované 
– čestným prohlášením a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou    
   kopii, není nutné ověření), opět osobně nebo dálkovým způsobem. 
V případě, že dítě nebylo očkováno, 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 kontraindikaci. 
Pokud již zákonný zástupce má v „Evidenčním listu“ od dětského lékaře řádně 
potvrzené očkování dítěte, nemusí již dokládat čestné prohlášení a kopii očkovacího 
průkazu dítěte. 
Registrační čísla budou jednotlivým uchazečům předána podle jimi zvoleného 

způsobu doručení podkladů k zápisu, tzn: 

• datovou schránkou... nebo 

• emailem… nebo 

• osobně, při předání na „zápisovém“ místě. 

Oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ (pouze pod registračními čísly) bude 

pravděpodobně zveřejněno od 20.05.2021 po dobu nejméně 15-ti dnů na hlavních 

vstupních dveřích budovy školy a dálkovým přístupem na webových stránkách školy  

www.zs-lucina.cz . 

  

Další informace 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud 
dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce 
přikládá kopii doporučení. 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po 
zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit 
individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná 
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí 
nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální 
vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 
měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021. 

 

V Lučině 06.04.2021                                                                      Mgr. Ilona Racková                        

                                                                                                         ředitelka školy 


