
Mateřská škola Láz  
Láz č. 7, Bohutín 262 41, IČO: 709 92 436, Tel: 607 827 592 

 

Aktualizovaný zápis do Mateřské školy Láz 

z důvodu koronaviru 

 se koná  

ve čtvrtek 7. května 2020 od 10:00 do 17:00 

 

⚫ Zápis probíhá v souladu s ustanovením Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s kritérii 

ředitele školy pro zápis dětí do MŠ. 

⚫ Podle ustanovení Školského zákona č. 561/2004., § 34 odstavec 3 v aktuálním znění, budou 

ze zákona přednostně přijaty děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 

nejméně 3 let, s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.  

⚫ Děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let mají předškolní vzdělávání povinné. 

⚫  Počet přijímaných dětí podléhá stanovené kapacitě školy 28 dětí. Pokud počet žádostí o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Láz překročí počet volných míst pro 

školní rok 2020/2021, postupuje ředitelka při přijímání dětí dle stanovených 

doplňujících kritérií (příloha č. 1). 

⚫ Potřebné formuláře, žádost o přijetí a potvrzení od lékaře, jsou k dispozici:  

                                 - Obecní Úřad Láz (v úředních hodinách) 

                                 - Mateřská škola Láz (6:00 – 16:30) 

                                 - ke stažení na webových stránkách MŠ (mslaz.cz)  

Vzhledem k mimořádným opatřením státu budou probíhat zápisy bez přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců ve škole. Přihlášku (včetně potvrzení o řádném očkování a kopii rodného 

listu) je možné poslat poštou, vhodit do poštovní schránky, zaslat oskenovanou přihlášku 

emailem (reditel@msla.cz) nebo datovou schránkou (jk2ktv9). V nezbytném případě je možné 

donést přihlášku osobně v den zápisu do MŠ.  

Při zápisu je zapotřebí předložit také rodný list dítěte, žádáme o zaslání kopie emailem. 

Povinnou oučástí přihlášky je doložení řádného očkování dítěte. V současné době již 

nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pokud potvrzení vyřízené nemáte, prosím předložte 

prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz. příloha č. 2) a kopii očkovacího průkazu.  Každé 

dítě dostane přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno emailem nebo smskou. Seznam 

mailto:reditel@msla.cz


přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním číslem na vstupních dveřích Mateřské školy Láz, na 

webových stránkách Obecního úřadu Láz a Mateřské školy Láz a na vývěsní tabuli mateřské školy, 

nejpozději do 15 dnů od termínu zápisu. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebudou dle novely 

zákona 561/2004 Sb. zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí 

bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou nejpozději 15 dnů od data zápisu. 

Termín podání žádosti o přijetí: nejpozději do 7. 5. 2020 

 

 

 

V Lázu 3. 4. 2020                                                                    Mgr. Kateřina Bysterská 

                                                                                                            ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Doplňující kritéria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání: 

 

1. Dítě s trvalým bydlištěm v Lázu       10 

2. Věk dítěte (starší děti mají přednost) 

- děti, které před začátkem školního roku dovrší 5 let (mají povinné 

vzdělávání) 

      12 

- děti, které před začátkem školního roku dovrší 4 let         10 

- děti, které před začátkem školního roku dovrší 3 let        5 

- děti, které před začátkem školního roku dovrší 2 let        0 

3. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje MŠ a bude i v následujícím 

školním roce 
       2 

4. Dítě, které je opakovaně u zápisu a nebylo přijato v min. roce        2 

 

V případě, že mají děti stejné množství bodů, má přednost dítě starší dle datumu narození. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 

 

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným 

pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce 


