
                                     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 nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní 
povinné předškolní vzdělávání, tj.  dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let. 

V souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
vydalo Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, č. j. MSMT-15657/2020-1, ze dne 
3. 4. 2020, ve kterém stanovuje, že: v současné situaci zákonný zástupce nenavštěvuje osobně 
praktického lékaře. Pro doložení povinnosti očkování zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (níže), 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 
zveřejněn na webových stránkách školy www.skolkabites.cz.  

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 jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 
Má-li ředitel pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich 
originál nebo ověřenou kopii. 
                                                                                                                                       Vyplní zákonný zástupce  

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ 

 

 

 Já, ______________________________________,  narozen/-a dne_____________________, 
        jméno a příjmení zákonného zástupce 

 

 bytem______________________________ prohlašuji, že dítě _______________________,  
                                                                                                                                                 jméno a příjmení dítěte 

 narozeno dne_________________ 
  se podrobil/-a  všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví –   
  viz  záznamy v očkovacím průkazu. Toto prohlašuji jako zákonný zástupce ve smyslu ustan. § 858 zákona  
 č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a jsem si vědom/-a právních následků,  
 které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, zejména to, že správní řízení bude  
 zastaveno pro porušení zákona a dítě nebude do MŠ přijato, popř. že dítěti může být dle ustan. § 35  
 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  
 vzdělávání (školský zákon) ukončeno předškolní vzdělávání. 

 

 Příloha: kopie očkovacího průkazu 

 

 Ve______________  , dne___________                            ___________________________ 

                                     Podpis zákonného zástupce 
 

Další informace pro školu (zde může zákonný zástupce uvést další informace, např. zda bylo dítě vyšetřeno 

školským poradenským zařízením a bylo mu vydáno doporučení k integraci; které pracoviště preferuje MŠ Lánice 

nebo MŠ Masarykovo náměstí; zda zákonní zástupci uvažují o OŠD odkladu školní docházky, apod.): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

http://www.skolkabites.cz/

