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Pokyny k zápisu do MŠ v Albrechticích nad Orlicí  

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. 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, nebo opatrovníci určení soudem 

 

vzhledem k současné situaci bude probíhat zápis ukrajinských dětí do MŠ: 

- osobně s dítětem v prostorách mateřské školy 02. června 2022 od 14,30 do 16,30. 

 

 

Kontakty:  

Mgr. Simona Baláčková, ředitelka školy  

reditelka@zsmsalbrechtice.cz - 494 371 694; 778 977 780 

 

Iva Pecháčková, vedoucí učitelka MŠ  

skolka@zsmsalbrechtice.cz - 494 371 238; 778 977 781 

 

Informace o průběhu zápisu dětí do mateřské školy nebo 1. ročníku 

základní školy 

 

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

Zápis do MŠ a 1. ročníku ZŠ má na naší škole dvě části: 

1. motivační část: 

Děti se seznámí s prostředím základní a mateřské školy, s pedagogy. Cílem představit základní 

a 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: 

MŠ - při které rodič, zákonný zástupce nebo opatrovník určený soudem 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. 
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Předložení dokladů stanovené pro přijetí dítěte do MŠ:  

• rodný list dítěte 

• 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 

• 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. 

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

Děti v MŠ, které nejsou v posledním ročníku před nástupem do ZŠ doloží potvrzení od 

lékaře, že jsou očkovány nebo jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkovat 

z důvodu kontraindikace – pokud nedoloží nemohou být přijaty do MŠ. 

Zákonný zástupce prokáže svoji totožnost pasem, vízem za účelem strpění pobytu  

a předloží rodný list dítěte, vše bude po kontrole vráceno. 

 

Obsah formální části zápisu ZŠ 

Zákonný zástupce prokáže svoji totožnost občanským průkazem a předloží rodný list dítěte. 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, 

kterými jsou:  

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

• datum narození,  

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu),  

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).  

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu 

oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:  

• jméno a příjmení tohoto zástupce, kontakt (číslo telefonu + e-mail) 

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

• Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby 

doložila své oprávnění dítě zastupovat.  

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

Zákonní zástupci by měli školu informovat o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných 

podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:  

• o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném 

nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 

školského zákona, o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 

poradenského zařízení, 

• údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
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Místo trvalého pobytu dítěte – cizince ověří vedení školy na obecním úřad v Albrechticích 

nad Orlicí, který vede evidenci obyvatel.  

Jedná se o cizince 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. 

• na žádosti nesmí být dřívější datum než 02. 06. 2022, jinak je žádost neplatná. 

• Celková doba trvání nejméně 10 minut.  

 

III. Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou k zápisu do MŠ  

nebo do 1. ročníku ZŠ: 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.  

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.  

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – Dokumenty – Zápis 

ke vzdělávání MŠ. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen také ve vitríně na budově školy ZŠ. 

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci 

obdrží v den zápisu do MŠ. 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – Dokumenty – Zápis 

ke vzdělávání ZŠ. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen také ve vitríně a na hlavních dveří 

budovy ZŠ. Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které 

zákonní zástupci obdrží v den zápisu do 1. ročníku ZŠ. 

 

 

 

Zapsala: Iva Pecháčková 

              vedoucí učitelka MŠ 

                                                                                                        

V Albrechticích nad Orlicí,  

dne 28. 04. 2022  

 

 

 

 

                                                                                                  …………………………………. 

                                                                                                          Mgr. Simona Baláčková    

                                                                                                                  ředitelka školy  
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