Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
___________________________________________________________
Žadatel: Jméno, příjmení:

Místo trvalého pobytu:

Žádost
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

žádám o přijetí mého dítěte:

datum narození:

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k datu:

Doplňující informace k žádosti:

V Bystřici nad Olší dne … .května 2020

podpis zákonného zástupce:

Přílohy u dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona:
1. vyjádření školského poradenského zařízení
2. popřípadě také registrujícího lékaře

Zá p i sn í l i st pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola: ZŠ a MŠ Bystřice 848
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:
Rodné číslo:
Místo narození:
Mateřský jazyk:
Státní občanství:
Trvalý pobyt:_
Zdravotní pojišťovna:

Sourozenci: jméno, třída:
Otec:
Bydliště.
Mobil:
e-mail:
Matka:
Bydliště.
Mobil:
e-mail:

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda
dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář,
který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.
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.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního
řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Očkovací kalendář je k dispozici zde:
http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

V Bystřici nad Olší dne

Podpis žadatele:

.května 2020

