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Průběh zápisu dětí do mateřské školy v Albrechticích nad Orlicí 

na školní rok 2022/2023 

 

Přejeme si, aby se děti při zápisu cítily dobře, a proto jsme pro ně připravili příjemné odpoledne.  

Zápis do MŠ má na naší škole dvě části 

1. motivační část: 

Děti se seznámí s prostředím mateřské školy, s pedagogy a s novými kamarády. Děti budou mít 

možnost si chvilku v prostředí MŠ pohrát.  

Cílem je motivovat dítě pro docházku do mateřské školy, představit mu učitelky mateřské školy 

a asistentky pedagoga, se kterými se bude po dobu docházky do MŠ setkávat. Zároveň je cílem 

představit mateřskou školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého se není třeba obávat.  

Pro děti máme připravený malý dárek, který jim rádi předáme. 

2. formální část zápisu: 

při které zákonný zástupce předá vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání a potvrzenou od lékaře (dle nového školského zákona č.178/2016 Sb), která musí 

osahovat tyto údaje 

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

• datum narození,  

• místo trvalého pobytu, 

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena – ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 

• jméno a příjmení zákonného zástupce, kontakt (číslo telefonu + e-mail. adresa), 

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

předloží doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:  

- rodný list dítěte 

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě 

v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči 

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami) 

- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování) 

a předá vyplněné prohlášení o zpracování osobních údajů. 

 

 

Zákonný zástupce prokáže svoji totožnost občanským průkazem a předloží rodný list 

dítěte, vše bude po kontrole vráceno. 

Celková doba trvání nejméně 10 minut. Můžete přinést dětem i sobě přezůvky. 

Upozornění: je možné i předat žádost v jiném termínu od 02. do 16. května 2022. 
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