
Informace k zápisu do mateřské školy  pro školní rok  2023/2024 

Termín zápisu:  9. – 11. 5. 2023 

Čas konání:       9:00 až 11:00 a 13:00 až 16:00 hodin 

Přihláška bude ke stažení na stránkách mateřské školy nebo k vyzvednutí přímo v mateřské škole 

před termínem zápisu.  

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a) žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

b) žádost potvrzenou pediatrem, že je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a podrobilo se 

stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – neplatí pro děti, které do 31.8. dovrší 5ti let 

věku 

c) rodný list dítěte 

d) občanský průkaz zákonného zástupce 

e) pro status uprchlíka doklad o strpění /pro cizince potvrzení o pobytu v ČR/ 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě vyjádření školského 

poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 

uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem a pod.), je nutné, aby do 5ti 

dnů tuto žádost potvrdil. 

Žádost o přijetí MUSÍ být osobně podepsaná, jinak je neplatná. 

Rodiče mají možnost zapsat své dítě do mateřské školy tímto způsobem - vyplněnou přihlášku zašlou: 

1) do datové schránky mateřské školy s elektronickým podpisem - x9fqzjc 

2) e mail MŠ s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

reditelna.sedmikraska.lit@seznam.cz 

3) poštou na adresu školy – MŠ Sedmikráska, 17.listopadu 905, 57001 Litomyšl (rozhodující je 

datum podání) 

4) osobním podáním ve škole –  přijďte s dítětem do kanceláře ředitelky (přízemí vedle 

kuchyně) 

Žádost o individuální vzdělávání zákonní zástupci musí doručit do MŠ nejdéle 3 měsíce před 

zahájením školní docházky ( nejdéle do konce května). 

Rodiče při podání žádosti o přijetí obdrží přidělené registrační číslo pro správní řízení. 

Seznam přijatých dětí pod těmito čísly bude dne 2.6. 2023 zveřejněn na stránkách školy a na dveřích 

budovy. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ doporučeným 

dopisem do vlastních rukou.  

Před termínem zápisu žádosti o přijetí nepřijímáme! 


