
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024 

Vážení rodiče, 

zveme Vás a Vaše děti k zápisu do naší mateřské školy. 

Termín zápisu: úterý 9. 5. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy. 

K zápisu přineste řádně vyplněné: 

 Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

 Evidenční list pro dítě 

 Přihlášku ke stravování 

  Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Pověření  

 Rodný list dítěte 

 Občanský průkaz zákonného zástupce 

Formuláře si můžete osobně vyzvednout v mateřské škole od 10. 4. 2023 (6:00 – 15:00 hod.). 
Nebo si je stáhněte z webových stránek mateřské školy. 

Pořadí odevzdaných žádostí nebude mít vliv na přijetí dítěte do MŠ. 

Odevzdané žádosti budou evidovány pod registračními čísly. 

Přijímací řízení proběhne dle následujících kritérií: 

 Přednostně se přijímají děti v posledním roce povinné předškolní 
docházky, před zahájením povinné školní docházky.  

 Další v pořadí se přijímají děti dle věku sestupně od pěti let až po děti, 
které dne 30. 8. daného školního roku dovrší tří let. 

 Přednost mají děti s trvalým bydlištěm v Brandýse nad Orlicí. 
 Ostatní děti se přijímají sestupně dle věku od tří do dvou let jen v případě, 

 jsou-li z rodiny připravené na vstup do MŠ a splňují podmínky vzdělávání 
dle ŠVP MŠ (bez plen, s osvojenou sebeobsluhou při stolování, oblékání 
a osobní hygieně). Děti mladší tří let se přijímají za výše jmenovaných 
kritérií po dohodě s ředitelem. 

 Do mateřské školy lze přijmout dítě, které je řádně očkováno, má doklad, 
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování pro trvalou 
kontraindikaci podrobit. 

Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn ve vývěsce mateřské 
školy a webových stránkách školy ve středu 17. 5. 2023. 
 



Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při zahajovací schůzce 
v úterý 20. 6. 2023 v 16:00 hodin ve třídě Sluníček. 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v budově mateřské 
školy v úterý 23. 5. 2023 od 6:00 do 13:00 hodin. 
V průběhu přijímacího řízení mají zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak 
učinit v pondělí 15. 5. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin v ředitelně mateřské školy. 
Mimořádný zápis pro ukrajinské děti nebude probíhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brandýse nad Orlicí        Mgr. Miloslav Dušek 

Dne 21. 3. 2023                    ředitel 

 

 


