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Bližší informace týkající se zápisu 

dětí do mateřské školy  

na školní rok 2022/2023 
 

Zápisy do mateřské školy proběhnou v termínu   

v termínu 2. 5. 2022 a 3. 5. 2022 

 
Přijímány budou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. děti 

s vadami řeči, sluchu, zraku, děti s mentálním, tělesným postižením, děti 

s kombinovanými vadami a děti s autismem na základě doporučení 

speciálně pedagogického centra (SPC). 

 

1. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze stáhnout na našich webových 

stránkách (aktuality – zápis do MŠ) nebo vyplnit na místě v den zápisu.  

 

Povinné přílohy k přihlášce: 

• přidělení evidenčního čísla 

• přihláška ke stravování 

• evidenční list vyplněný registrujícím lékařem pro děti a dorost 

• souhlasy se zpracováváním osobních údajů 

• doporučení školského poradenského zařízení 

 

2. Přihlášku do mateřské školy může podat pouze zákonný zástupce 

dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osob než jeho zákonný zástupce (např. 

pěstoun, poručník apod.), musí doložit své oprávnění dítě zastupovat ve 

věci přijetí. 

 

3. K zápisu je potřeba doložit rodný list dítěte a doporučení školského 

poradenského zařízení.  
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4. Doložení doporučení školského poradenského zařízení a doporučení 

k odkladu školní docházky: 

a) Má-li zákonný zástupce již vystaveno doporučení ke vzdělávání pro 

školní rok 2022 - 2023, donese toto doporučení k zápisu. 

b) Nemá-li zákonný zástupce ještě vystaveno doporučení ke 

vzdělávání, kontaktuje školské poradenské zařízení (speciálně 

pedagogické centrum nebo pedagogicko – psychologickou poradnu -  

dle zdravotního postižení), domluví si termín vyšetření dítěte. Vyšetření 

nemusí být provedeno do doby zápisu. Bez doporučení školského 

poradenského zařízení nemůže být rozhodnuto o přijetí dítěte do 

mateřské školy. 

c) Pokud je dítěti udělen odklad školní docházky (OŠD), přinese zákonný 

zástupce rozhodnutí o OŠD k zápisu. 

 

 

Kontakty na SPC: 

SPC pro děti s vadami řeči, Karviná 

kontakt: Lenka Pustowková, tel.: 596 314 923, 731 429 211 

e-mail: spc.karvina@szmkarvina.cz 

www.szmkarvina.cz 

 

SPC pro děti s mentálním postižením, Karviná 

kontakt: Jana Polášková, tel.: 596 314 923, 731 429 212 

e-mail: spc.karvina@szmkarvina.cz 

www.szmkarvina.cz 

 

SPC pro děti s tělesným postižením, Frýdek – Místek 

Kontakt: Mgr. Libuše Kobylková, tel.: 558 438 644, 778 039 898 

e-mail: spcfm.kobylkova@ruzovka.eu 

www.ruzovka.eu 

 

 SPC pro děti s vadami zraku, Opava 

Kontakt: Martina Bilíková, DiS, 553 627 004, 731 618 445 

e-mail: jmeno.prijmeni@zrak.opava.cz 

www.zrak.opava.cz 
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SPC pro děti se sluchovým postižením, Ostrava - Poruba 

Kontakt: Bc. Bohumila Hříbková, 595 694 542, 602 616 261 

e-mail: spc-sp@deaf-ostrava.cz 

www.deaf-ostrava.cz 

 

SPC pro děti s autismem, Ostrava – Zábřeh 

Kontakt: Bc. Motlochová Hana, 596 768 131, 723 026 353 

e-mail: spc@zskptvajdy.cz 

www.zskptvajdy.cz 

 

 

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, 

KTERÉ DOSÁHNOUT DO 31. 8. 2022 PĚTI LET. 
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