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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření 

k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.  

Organizace: 

• Zápis bude probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců a proběhne 

v souladu s právními předpisy 

• Uskuteční se v termínu 14. 5. 2020 

• Podání přihlášky poštou do 14. 5. 2020 na adresu: 

Základní škola a Mateřská škola Těškovice, p. o.  

Těškovice č. 92,  

747 64  

Na obálku rovněž napište do levého horního rohu ZÁPIS MŠ 

       Přiložte další nezbytné dokumenty:  

✓ Kopie rodného listu dítěte – po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována 

✓ Kopie občanského průkazu zákonného zástupce nebo jiné zplnomocněné osoby – 

po kontrole správnosti údajů bude kopie rovněž skartována 

✓ Ověření očkování – v současné situaci, komu praktický lékař nevystaví formulář, že je 

dítě řádně očkováno vyplývá povinnost zákonného zástupce že: 

o Prohlásí, že je dítě řádně očkováno (vyplněné prohlášení) 

o Kopie očkovacího průkazu 

o 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, že si přejete osobně podat žádost, je nezbytné se předem domluvit na 

emailové adrese: katerina.parmova@zsteskovice.cz, aby nedošlo k vyšší koncentraci 

a k vyššímu pohybu osob v prostorách mateřské školy 

• registrační čísla budou přiděleny poté na vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete na 

přihlášku 

 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailové 

adrese katerina.parmova@zsteskovice.cz  

  

Vážení rodiče, děkujeme vám tímto za součinnost a pochopení této mimořádné, těžké 

situace a těšíme se na naši budoucí spolupráci. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE 

 

  

Prohlašuji, že  

Jméno a příjmení dítěte_________________________________________ 

Datum narození_________________, se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným 

očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

  

 

 

Příloha: přiložte kopii očkovacího průkazu 

 

 

V                                                    dne 

 

 

Podpis zákonného zástupce__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠKOVICE, P. O.. 

TĚŠKOVICE 92 

747 64 

 

Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy 

na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a v souladu čl. 6 (1) c) s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů)  

Jméno:  __________________________ 

Příjmení:  __________________________ 

Datum narození: __________________________  Státní občanství:______________ 

Bydliště:   __________________________ 

Mateřský jazyk: __________________________ 

Kód zdravotní pojišťovny dítěte: __________________________

  

Přihlašuji k zápisu od:1. 9. 2020 

Údaje o rodině dítěte 

Jméno a příjmení otce:__________________________ 

 Adresa:   __________________________ 

Telefon:    __________________________ Email: ________________________ 

Zaměstnavatel (adresa, telefon):___________________________________________ 

Jméno a příjmení matky:__________________________  

Adresa:       __________________________ 

Telefon:       __________________________ Email: 

________________________ 

Zaměstnavatel (adresa, telefon):___________________________________________ 

 Nepracuje – Na MD – do zaměstnání nastoupí (variantu zakroužkujte) 

 

 

Sourozenci (jméno, datum narození) _________________________ 
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Prohlášení rodičů 

„Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby 

v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění 

osoby, s níž dítě přišlo do styku. Pro potvrzení tohoto, níže přikládáme své podpisy.“ 

Tento souhlas platí pro školní roky:   po dobu docházky do MŠ TĚŠKOVICE  

V __________________________ dne __________________________. 

Podpisy matky, otce: __________________________ 

 

Razítko mateřské školy: __________________________ 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (vypisuje lékař) 

1) Dítě je zdravé, může být přijato do MŠ 

 

2) Dítě bylo řádně očkováno-

____________________________________________________ 

 

3) Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: 

• Zdravotní postižení –  

- tělesné___________________________________________________________ 

- mentální__________________________________________________________ 

- myslové____________________________________________________-

_______ 

- vady řeči__________________________________________________________ 

- vývojové poruchy chování 

____________________________________________ 

- autismus__________________________________________________________ 

- jiná závažná sdělení o dítěti 

• Zdravotní znevýhodnění 

• Odchylky v psychomotorickém vývoji 

4) Alergie  

 

V___________________________ dne_______________  

razítko a podpis lékaře____________________________________________  
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Zápisní list pro školní rok 2020 /2021 

na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a v souladu čl. 6 (1) c) s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

Údaje o žákovi 

Jméno a příjmení dítěte __________________________ 

Datum narození  __________________________ 

Místo narození  __________________________ 

Státní občanství  __________________________ 

Bydliště   __________________________ 

Zdravotní pojišťovna  __________________________ 

Mateřská škola (název, adresa) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠKOVICE, P. O., TĚŠKOVICE 85 

Zdravotní stav   __________________________ 

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Sourozenci: _________________________třída: ______________________________ 

  ____________________________třída: ______________________________ 

  ____________________________třída: ______________________________ 

Údaje o zákonných zástupcích 

Otec:    __________________________ 

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka):________________________________ 

Telefon: ___________________do zaměstnání:____________E-mail:______________ 

 

Matka:    __________________________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)___________________________ 

Telefon: ___________________do zaměstnání:____________E-mail:______________ 

V_________________________ dne _________________________. 

Podpis zákonného zástupce: _________________________ 

*) Vyberte odpovídající možnost 


