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Vážený pane první náměstku, 
 
k Vaší žádosti o výkladové stanovisko k lékařským potvrzením požadovaným při zápisu 
do mateřských škol vzhledem k současnému rozšíření onemocnění COVID-10 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 Vám sděluji následující. 
 
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v termínu určeném zákonem, a to v období 
od 2. května 2020 do 16. května 2020. Zápisy budou probíhat bez přítomností dětí 
a zákonných zástupců, žádosti o přijetí by měly být podávány elektronickou cestou. 
 
K žádosti o přijetí do mateřské školy se přikládá také potvrzení od lékaře v oboru 
pediatrie o tom, že byla splněna podmínka uvedená v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), tedy že se dítě podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním (příp. že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).  
 
Vzhledem k současné situaci by zákonní zástupci neměli navštěvovat lékaře osobně. 
Namísto toho k žádosti o přijetí do mateřské školy zákonný zástupce předloží čestné 
prohlášení o splnění očkovací povinnosti a kopii očkovacího průkazu. Ředitel mateřské 
školy následně sám pro účely posouzení splnění podmínky uvedené v § 50 zákona 
č. 258/2000 Sb. porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem.  
 
Jestliže se jedná o dítě, které očkování nepostoupilo, protože je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí zákonní zástupci 
kontaktovat dálkovým způsobem registrujícího lékaře dítěte s žádostí o potvrzení této 
skutečnosti, které poté lékař zašle elektronickou cestou. 
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Žádné jiné další potvrzení od lékaře není nutné k žádosti dokládat. Upozorňuji rovněž 
na to, že povinnost dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. se netýká dítěte, které plní povinné 
předškolní vzdělávání (předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku 
školního roku dovrší pěti let). Zákonní zástupci takovéhoto dítěte nemusí předkládat 
k žádosti o přijetí do mateřské školy žádné potvrzení od lékaře. 
 
Výkladové stanovisko k zápisům k předškolnímu vzdělávání a dalším otázkám týkajícím 
se obsahu žádostí o přijetí včetně očkovacího kalendáře a vzoru čestného prohlášení je 
zveřejněno na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na adrese http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

     JUDr. Radek Policar v.r. 
náměstek pro legislativu a právo 
      podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Petr Hladík 
1. náměstek primátorky města Brna 
místopředseda KDU-ČSL 
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