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V Daskabátu dne 8. března 2023 
 
 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy proběhne v souladu s právními 
předpisy § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zápis se uskuteční v termínu: 

• 3. 5. 2023 osobně ve třídě mateřské školy od 16:00 do 17:00 hodin; 

• nebo od 2. 5. do 9. 5. 2023 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
v mateřské škole. 

 Co je potřeba k zápisu v mateřské škole: 

• žádost o přijetí dítěte do MŠ 

• rodný list 

• občanský průkaz 

• evidenční list potvrzený lékařem o řádném očkování dítěte (netýká se dítěte, které 
bude plnit povinné předškolní vzdělávání). 

 Všechny tiskopisy budou k vyzvednutí v prostorách šatny mateřské školy od 17. 4. 2023, a to 
v čase 6:30 – 8:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin, nebo k vytisknutí na webových stránkách ZŠ a MŠ 
Daskabát, p. o.: www.zsmsdaskabat.cz, záložka: Mateřská škola. 

 Žádosti o přijetí dítěte do MŠ je možno také doručit: 

• Do poštovní schránky umístěné u hlavních dveří u MŠ (zaslat poštou, vhodit osobně). 

• Do datové schránky ID datové schránky: 77gmcky. 

• Emailem – žádost musí být opatřena elektronickým podpisem.  

• Emailová adresa MŠ: skolka@zsmsdaskabat.cz. 

 Každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo. Proto je nutné, aby na žádosti bylo vyplněno 
telefonní číslo nebo vepsána emailová adresa. 

  Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit 
individuální vzdělávání dle § 34 b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

         Mgr. Eva Maršálková 
 ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. 
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