
 
 

 

Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí 

informuje 

o zápisu do mateřské školy a 1. ročníku základní školy  

na školní rok 2022/2023 pro děti – cizinci s vízem za účelem strpění 

pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců 

na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.  

 

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  

02. června 2022 od 14,30 hodin do 16,30 hodin. 
 

 

K zápisu jsou rodiče povinni přihlásit své dítě, které dovrší do 31. 08. 2022 

  pět let věku a dosud nenavštěvuje mateřskou školu. 
S sebou vezměte:  

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – již vyplněnou a potvrzenou od lékaře (dle 

nového školského zákona č.178/2016 Sb.),  

- Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – již vyplněnou,  

- Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři školy v úterý nebo ve čtvrtek od 12,00h do 12:30h. 

- Prohlášení o zpracování osobních údajů – již vyplněné a podepsané. 

- Rodný list dítěte – po kontrole bude vráceno 

- Vízum  

- Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím 

řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, po kontrole bude vráceno 

- 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) 

- Žádost o přijetí – dokument, musí být vyplněný v českém jazyce 

 

Veškeré dokumenty, které budete potřebovat k Zápisu dítěte do MŠ nebo  

do 1. ročníku ZŠ najdete na webových stránkách školy www.zsmsalbrechtice.cz . 
   

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí 

Kontakty: MŠ - 494 371 238, 778 977 781, email skolka@zsmsalbrechtice.cz 

ZŠ - 494 371 694, 778 977 780, email reditelka@zsmsalbrechtice.cz  
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