
Milí rodiče, 

jsme velmi rádi, že jste si vybrali naši mateřskou školu. Je to pro nás závazek a věříme, že 

Vám máme co nabídnout v oblasti vzdělávání, umístění a zázemí školky, nebo Vás zaujmou 

celoroční společné aktivity a nabídky pro děti.  

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021: 

 1. Vyplňování žádostí v termínu od 15. 4. – 3. 5. 2020 - vyplnění přímo v 

aplikaci na www.mszapis.plzen.eu 

! Řádně vyplňte přihlášku – datum narození dítěte, funkční email, telefonní číslo obou rodičů 

(pokud se nevejde -možné dopsat tužkou na přihlášku po vytisknutí), místo trvalého pobytu, 

popřípadě jinou adresu pro doručování. 

- postačí jeden podpis na žádosti (§ 876 odst. 3, § 877 a § 892 odst. 2 občanského zákoníku), 

zákonní zástupci jsou povinni jednat ve vzájemné shodě 

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

své oprávnění dítě zastupovat 

 

Spolu s vyplněnou žádostí doložte rodný list dítěte! (stačí prostá kopie) 

 

2. Požadovaná dokumentace 

A) Doložení trvalého pobytu!  

Posuzuje se jen místo trvalého pobytu dítěte - vyplývá ze ŠZ (školské obvody MŠ dané 

obecně závaznou vyhláškou), bydliště se neposuzuje! 

V OP musíte mít trvalý pobyt Plzeň 4! 

Naše MŠ přijímá děti s trvalým pobytem z městského obvodu Plzeň 4: Bukovec, Červený 

Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4 a Újezd. 

Budeme kontrolovat prostřednictví seznamů spádových dětí. Při nesrovnalostech budeme 

požadovat kopii OP k ověření. 

B) Doložení řádného očkování dítěte!  

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti 

http://www.mszapis.plzen.eu/


nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí s 

povinným předškolním vzděláváním 1.9.2014 – 31.8.2015). 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.  

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz vzor Čestné prohlášení), srovná s očkovacím 

kalendářem (k dispozici ZDE) 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem. 

3. Sběr žádostí v MŠ  

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:  

 do datové schránky školy: 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková 

organizace (5q5mwju), 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),  

 poštou – správní řízení bude zahájeno 4.5.2020,  

 osobní podání – vhozením do schránky. Umístění schránky bude vyznačeno. Vchod 

od správní budovy (zásobovací rampa). 

Pondělí 4.5.2020 od 7:00 – 17:00 hodin 

Úterý 5.5.2020 od 8:00 – 16:00 hodin 

Prosím o dodržování nařízených opatření (ochranné prostředky dýchacích cest, popř. rozestupy). 

Shrnutí - obálka  

 vytištěná vyplněná žádost  

 prostá kopie rodného listu dítěte 

 čestné prohlášení o očkování dítěte 

 prostá kopie očkovacího průkazu  

 

Na základě kontroly Vámi odeslaných (přinesených) dokladů k přijetí dítěte do mateřské 

školy Vám bude potvrzena správnost na Vás email. Při nesrovnalostech budete vyzváni 

k doplnění. 

 

Přejeme Vám krásné jaro a léto a těšíme se na Vás v září! Kolektiv 64. MŠ Plzeň 

https://www.plzenskeskoly.cz/Files/plzenske_skoly/zapis_ms_2020/cestne_prohlaseni_zakon_zastupce_k_ockovani.docx
http://www.msmt.cz/file/52663_1_1/

