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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy platná pro školní rok 2022/2023  

 

Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské 
školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat 
v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými 
zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Počty 
přijímaných dětí jsou orientační vzhledem k možnému snižování při přijetí dětí vyžadující 
podpůrná opatření (doloženo školským poradenským zařízením).  
Dítě, které nedosáhne do 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici 
pro přijetí, tudíž nemůže být v souladu se školským zákonem přijato k předškolnímu 
vzdělávání. 
 

KRITÉRIA 
 

1. Děti 3 – 5 leté s místem trvalého pobytu v příslušném školském spádovém obvodu  
    Mateřské školy Česká Ves, Holanova 53. 
 

2. Sourozenci dětí, které se v mateřské škole již vzdělávají věkově od nejstaršího po 
    nejmladšího, přednostně ze spádového obvodu. 
 

3. Děti z nespádového obvodu s trvalým pobytem v České Vsi, v pořadí od nejstaršího po 
    nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy. 
 

4. Děti mladší tří let budou přijímány s předností:  
     - trvalý pobyt v příslušném školském obvodu 
     - trvalý pobyt Česká Ves 
     - věk 
 
Děti mladší tří let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu 
vytvoření komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání a současně 
připravenosti dítěte. 
 
 
V České Vsi dne 28. 3. 2022                                                                                 Eva Swigoňová 
                                                                                                                                   ředitelka školy 
 
Pozn.: 
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, a to konkrétně dne 20.06.2022. 
- Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з 
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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 – 20.06.2022. 
 


