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Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023 

 

 

 

Termín: 

Zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2022  

od 12,30 do 15 hodin 

 

 

Dokumenty potřebné k zápisu:  

 Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (na webu 
MŠ) 

 Vyjádření lékaře (je součástí Žádosti o přijetí – na webu MŠ) 

 Vyplněný a podepsaný Evidenční list dítěte (na webu MŠ) 

 Prostá kopie rodného listu dítěte (ihned po provedené kontrole bude skartována) 

 Prostá kopie doporučení ze školského poradenského zařízení, pouze v případě, že dítě 
bylo vyšetřeno 

 

 

Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží 

registrační číslo dítěte, pod kterým budou po uzavření zápisu zveřejněny přijaté děti. 

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale 

stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách mateřské školy. 

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 13. 6. 2022 na webových stránkách mateřské školy 

www.hornizivotice.cz  

 
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku 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  období od 1. června 2022 do 

15. července 2022 – MŠ Horní Životice 20. 6. 2022 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, 
щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування 
іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – 
біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – MŠ Horní 
Životice 20. 6. 2022 
Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščo
b sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv 
na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznač
enyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – MŠ Horní Životice 20. 6. 2022 

 
 

 
Dne 7. 4. 2022                                                                Maralíková Zdeňka          
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