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Kritéria 
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok 2022/2023 

 

1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku 

povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let. Děti ve věku 2 let nemají 

právní nárok na přijetí 
 

Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 

2022 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku (děti s odkladem 

školní docházky) 

 

Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým bydlištěm v Horních Životicích a Svobodných 

Heřmanicích přijaty bez výhrady – nebudou se na ně vztahovat níže uvedená kritéria. Tyto 

děti jsou povinny docházet do mateřské školy po celý školní rok. 

 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské 

školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 

zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou 

podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.  

 Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v Horních Životicích a Svobodných 

Heřmanicích, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně 

čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

 Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v Horních Životicích a Svobodných 

Heřmanicích, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně 

třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení 

 

2. Pokud je volné místo, jsou do mateřské školy přijímány děti mladší 3let, u kterých je 

předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné: 

 

a) děti se samostatně oblékají a svlékají 

b) děti se samostatně nají 

c) děti nemají pleny 

d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků 
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3. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 

(školský zákon) rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského 

zákona). Dále také na základě hygienických, provozních a technických podmínek 

mateřské školy. 

 

4. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným 

zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému 

v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.) 

 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění 

pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem 

pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 

15. července 2022 – 20. 6. 2022  

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для 
того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про 
перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для 
цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 
2022 року – 20. 6. 2022 
Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja to
ho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannj
a inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemci
v – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – 
 20. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

v Horních Životicích dne 7. 4. 2022                            Maralíková Zdeňka 

                                                                                     ředitelka mateřské školy  
 

 


