
INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V LOMNICI NAD POPELKOU 

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 s nástupem dítěte v září 2023 proběhne ve všech mateřských 

školách v Lomnici nad Popelkou dne 12. 5. 2023 od 9–15 hodin. 

 

Termín zápisu do mateřských škol 12. 5. 2023 se vztahuje i na cizince, kterým byla v České 

republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (Lex Ukrajina IV zákon č. 67/2022 Sb) 

 

Dokumentaci potřebnou k zápisu do mateřské školy, společně s dalšími informacemi   

je možno nalézt a stáhnout z webových stránek jednotlivých mateřských škol 

www.mslomnicenp.cz, www.msdasenka.cz, www.msklubicko.cz,, případně po domluvě  

lze osobně vyzvednout v dané mateřské škole. 

V případě dotazů, dalších informací kontaktujte danou mateřskou školu. 

 

Dokumenty: 

• žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

• potvrzené vyjádření lékaře k očkování  (je součástí žádosti) .Tato povinnost se netýká 

dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (do 31.8. dovrší 5 let)  

• rodný list dítěte – ke kontrole údajů uvedených na žádosti k přijetí 

• občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců povolení k pobytu – ověření 

totožnosti 

• pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, potřebu podpůrných opatření – doporučení 

lékaře, případně školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno 

Cizinci  

• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 

území Ukrajiny - prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné 

ochrany.  

• kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území 

ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou 

ochranou- prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

• Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole 

podle místa pobytu v ČR. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm 

Ministerstvu vnitra, které je uvede do databáze registru obyvatel. Tento údaj je 

rozhodný pro určení spádovosti školy. Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru 

obyvatel, do něhož mají přístup orgány veřejné moci (v tomto případě zejména obce), 

neodpovídá faktickému bydlišti, které zákonný zástupce uvádí za účelem určení 

spádovosti školy, ředitel školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o 

žádosti provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně řediteli 

doložil. 

 

Po doručení povinných dokumentů bude zákonnému zástupci doručeno přidělené 

registrační číslo, pod kterým bude evidován průběh přijímacího řízení.   

Zveřejnění výsledku zápisu bude na webu školy a na dveřích MŠ do 30 dnů od 

podání žádosti. (jsou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí). 

http://www.mslomnicenp.cz/
http://www.msdasenka.cz/
http://www.msklubicko.cz/


 

 

 

 

 

 

 
 


