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Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 

 

Zápisy do mateřské školy proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými 

právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání).  

Termín:  5. května 2022  

Co je potřeba pro zapsání dítěte do mateřské školy? 

Vyplněné dokumenty, které naleznete na našich webových stránkách MŠ v sekci Informace 

pro rodiče - dokumenty: 

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 

 ZÁPISNÍ LIST DO MŠ  

 + KOPIE RODNÉHO LISTU DÍTĚTE 

 + U DÍTĚTE, KTERÉ NEBUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 

PŘEDŠKOLÁKEM (tedy do 31. 8.2022 nedovrší věku 5-ti let) JE NUTNÉ DOLOŽIT 

POVINNÉ OČKOVÁNÍ: 

o Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, je povinen prokázat 

zákonný zástupce potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost. 

(V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 

kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní 

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.) 

Další možné dokumenty:  

 Pokud zákonný zástupce bude volit individuální vzdělávání, kdy dítě doma vzdělává 

sám, či navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola, zákonný zástupce musí přihlásit 

dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. ŽÁDOST o individuální vzdělávání dítěte 

podá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před 

počátkem školního roku.  

 Popřípadě KOPIE DOPORUČENÍ ZE ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
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 Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. 

 Pro školní rok 2022/2023 je v plánu přijmout 13 nových dětí. 

 

Přihlášky je možno podat: 

- osobním podáním v mateřské škole v den konání zápisu, adresa MŠ: Tršice 315 

 

V případě nejasností volejte: 775 357 112 vedoucí učitelka MŠ 

 

Každému dítěti, bude přiděleno registrační číslo, které bude písemně předáno rodičům 

v den zápisu. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo 

nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých 

dětí, a to na webových stránkách školy: www.zstrsice.cz/ms-aktuality a úřední desce 

školy (2. st. ZŠ) dne 23. 5. 2022. Nahlédnutí do spisu bude možné dne 18. 5. 2022 od 

9:00 do 12:00 hodin v ředitelně školy (2. st. ZŠ).  

 

Dále uspořádáme s rodiči nově přijatých dětí koncem června informační schůzku 

s vyplněním dalších potřebných dokumentů do MŠ, informace o školce, vzdělávacím 

programu, seznámení s učiteli, prostory školky apod.   

 

NA WEBU MŠ TRŠICE, BUDE V SEKCI INFORMACE PRO RODIČE  

PODSLOŽKA DOKUMENTY KE STAŽENÍ BROŽURA O NAŠÍ MATEŘSKÉ 

ŠKOLE. 

 

TĚŠÍME SE NA NOVÉ DĚTIČKY V NAŠÍ ŠKOLIČCE  

 

Co by Vaše dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ 

 Znát své jméno a příjmení. 

 Umět říci, co chce nebo potřebuje. 

 Spolupracovat při oblékání či svlékání. 

 Umět nazouvat a vyzouvat obuv. 

 Vysmrkat se a použít kapesník. 

 Držet lžíci a umět se najíst. 

 Při jídle sedět u stolu. 

http://www.zstrsice.cz/ms-aktuality
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 Umět pít z hrníčku/skleničky. 

 Používat toaletu – pleny jsou nepřípustné. 

 Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku. 

 Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku. 

 

 

V Tršicích dne:         

……………………………… 

Mgr. Andrea Teplá 

ředitelka školy 

 


