
Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové, 

Měník 16, 503 64 Měník, tel 495 493 904(ZŠ), 495 492 905 (MŠ),  

www.zsmenik.cz, reditel@zsmenik.cz 

 

Povinné očkování 

 

          Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějším předpisů požaduje, aby byly do mateřských škol přijímány děti podrobené očkování, 

Proto jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona  

o ochraně veřejného zdraví je ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí,  

pro něž je předškolní vzdělávání povinné (anebo případně naplňují další existující výjimky  

ze zákona).  

Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce.  

 

Doložení řádného očkování dítěte  

1. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.  

 

2. U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad  

o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě 

nepodrobení se očkování) a dočasnou kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska brání 

zdravotní stav dítěte podání očkovací látky) 

 

Změna, která je platná kvůli koronavirové situaci (v případě změny Vás budeme včas informovat). 

Vždy bylo nutné navštívit dětského lékaře, který potvrdil, že je dítě řádně očkováno (resp. vystaví 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). 

Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.  
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Není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit, že je dítě řádně očkováno  

a doložit kopii/naskenovat/ofotit očkovacího průkazu. 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá čestným prohlášením 

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí 

do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře (v případě změny Vás 

budeme včas informovat). 

 

https://www.vakcinace.eu/data/files/vakciny/detsky_ockovaci_kalendar_92019.pdf 
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