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INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 
 

Kritéria přijetí: 
 
Ke školní docházce budou přijímány: 

 děti se souběžným postižením více vadami, autismem a s mentálním 
postižením 
 

 děti v posledním roce před zahájením školní docházky (přednostní přijetí) 

 děti s odkladem školní docházky (přednostní přijetí) 

 děti od 3 let a starší (odůvodnění: s věkem dítěte vzrůstá potřeba 
předškolního vzdělávání) 
 

 děti mladší 3 let k docházce celodenní, pokud mají předpoklady k plnění 
ŠVP PV (na individuální zvážení školy) a pokud je volná kapacita školy 
 

 zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 
stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí 
 

 s výběrem školy musí souhlasit oba rodiče 
  

 



 

PRŮBĚH ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 

Formální část: 
 

 zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí, přihlášku a předloží potřebné 
dokumenty 

 formuláře budou k dispozici v mateřské škole v den zápisu 
 zákonní zástupci budou informováni o podmínkách vzdělávání,  

o podpůrných opatřeních 
 
Motivační část:  
 
Spolu s Vašimi dětmi si prohlédneme mateřskou školu. Děti si budou moci 
v rámci individuálních schopností vyzkoušet připravené aktivity (skládačky, 
hudební nástroje, výukové hračky), kuličkový bazén nebo trampolínu. 
 
 
Náhradní termín zápisu: 
 
V případě, že není možné dostavit se k zápisu v řádném termínu, je nutné 
domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu.  

 
K zápisu budete potřebovat: 

 

 rodný list dítěte 

 průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, cestovní pas) 

 zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit 

své oprávnění dítě zastupovat 

 u cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti 

a doklad o povolení k pobytu na území ČR 

 aktuální zprávy z vyšetření, speciálně pedagogické vyšetření, 

psychologické vyšetření...) 

 očkovací průkaz dítěte nebo jeho kopii!!! 

 
 


