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Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 – sdělení 

Vážení, 

mateřské školy mohou přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je 
proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří 
do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  Předškolní vzdělávání je dle § 34 odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších změn (dále jen „školský zákon“) povinné pro dítě, které před datem 
01. 09. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.  
 
Podmínkou pro přijetí dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné ve smyslu novely školského 
zákona, je nadále naplnění ustanovení § 50 ve spojení s  § 46 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
veřejného zdraví“) a vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Pro řízení o přijetí dítěte do mateřské školy (vyjma dětí ve smyslu § 34 odst. 1 školského zákona) je tedy 
nutné předložit doklad, ze kterého lze jednoznačně vyvodit závěr, že se dítě podrobilo pravidelnému 
očkování nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže pravidelnému očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Tento doklad obvykle vydává praktický lékař pro děti a dorost, a to ve formě vyjádření či 
záznamu do Evidenčního listu pro dítě v mateřské škole. 
 

Připomínáme, že prioritou při přijímání dětí do mateřských škol nadále zůstává zachování kolektivní imunity, 
kterou lze získat především udržením míry proočkovanosti na určité hranici. Dle stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví ČR vydaného dne 27. 07. 2015 pod číslem jednacím 39989/2015 je pro zachování kolektivní 
imunity v mateřských školách dostačující očkování v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti 
spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavalentní očkovací látkou proti záškrtu, 
tetanu, dávivému kašli, onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, žloutence typu B a 
přenosné dětské obrně (tzv. hexavakcína) ve schématu minimálně 2+1 dávka.  

 
Při posuzování žádosti o přijetí do mateřské školy důkladně zvažte, zda předložený doklad dostatečně 
prokazuje výše citované (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví).   
V případě pochybností (např. nestandartního lékařského záznamu apod.) se neváhejte na nás obrátit.  
 
 
V Karlových Varech dne 01. 06. 2017 
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