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Dodatek ke „Směrnici ředitelky školy o přijímání dětí do mateřské školy“ 

 

Platnost pro zápis dětí pro školní rok 2022/2023 
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KRITÉRIA K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 

PRO DĚTI Z UKRAJINY 
 

čtvrtek 9. a 16. 6. 2022 
14:00 - 17:00 

 
 

Děti z Ukrajiny mají možnost vzdělávat se v mateřských školách. Platí pro ně stejná 

legislativní ustanovení jako pro děti s trvalým pobytem v České republice. Není 

třeba, aby se děti ihned po příjezdu přihlásily do mateřské školy, i když jsou ve věku 

povinného předškolního vzdělávání. Důležité je dopřát dětem dostatek času na 

stabilizaci a adaptaci na nové prostředí. V adaptačním období je důležité zajištění 

základní potřeb, fyzické kondice a psychické zotavení z prožitých traumatizujících 

zážitků.  

 

Do MŠ jsou přijímány ukrajinské děti od tří let, kterým 

- byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, 

- bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu. 

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním (doloženo lékařem v žádosti), nebo má doklad od 

ošetřujícího lékaře dítěte o imunitě proti nákaze či kontraindikaci na očkování. 

Neočkované dítě není na překážku k přijetí do povinného předškolního vzdělávání. 
 

U dítěte, které vyžaduje zvláštní péči, musí rodiče předložit zprávu od odborného 

lékaře. 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem školního roku 

2022/2023 dosáhnou pěti let věku (děti narozené do 31. 8. 2017). 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bezručova pro školní rok 2022/2023 
 

Přednostně se přijímají pětileté, čtyřleté a tříleté děti pocházející ze spádového 

obvodu naší mateřské školy. 
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Ředitelka mateřské školy přijímá děti dle zveřejněných kritérií do nejvyššího 

povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol, předpokládaný počet volných 

míst je: 2 
 

Kritéria jsou posuzována k 1. září 2022 
 věk dítěte 5 let – místo pobytu-spádový obvod     10 bodů 

 věk dítěte 4 roky – místo pobytu-spádový obvod      8 bodů 

 věk dítěte 3 roky – místo pobytu-spádový obvod      7 bodů 

 věk dítěte 5 roky – místo pobytu-mimo spádový obvod      5 bodů 

 věk dítěte 4 roky – místo pobytu-mimo spádový obvod                  3 body 

 věk dítěte 3 let – místo pobytu-mimo obvod         2 body  

V případě rovnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte. 

 

Mateřská škola přijímá všechny děti bez jakékoliv diskriminace, každému dítěti 

učitelka věnuje pozornost a pomoc, kterou potřebuje. 
 

U přijímacího řízení prosíme o předložení: 

- doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce, vízum za účelem strpění nebo 

dočasného pobytu, 

- doložení místa pobytu pro určení spádovosti, 

- potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či 

kontraindikaci, 

- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.  

 
 

Postup při rozhodování:  
Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či 

nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně a vydá rozhodnutí nejpozději do 

30 dnů od podání žádosti.   
- Uchazeč obdrží registrační číslo. 

- Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem. 

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na úřední desce MŠ a webových stránkách školy 

(www. msbezrucova.cz). 

- V případě, že žadatel nedodá podklady nutné k učinění rozhodnutí správního orgánu, bude přerušeno 
správní řízení. 

- Žadatel dodá podklady nutné k učinění rozhodnutí správního orgánu do 21.6.2022.  

- 22. 6. 2022 v době mezi 10.00 – 12.00 hod má žadatel možnost nahlédnout a vyjádřit se ke spisu*. 

- Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno poštou. Ředitel školy zpravidla může o nepřijetí ke 

vzdělávání dítěte ze spádové oblasti rozhodnout pouze v případech, kdy pro jeho přijetí nemá škola 

dostatečnou rejstříkovou kapacitu. 

*v případě, že Vám nevyhovuje zvolený termín, lze telefonicky domluvit jiný 

  


