
 
 

 

Kritéria pro přijetí dětí-cizinců s dočasnou ochranou  

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 
 

 

Ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace v souvislosti s 
vyhlášením dalšího zápisu dle ust. § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
(dále jen „zákon Lex Ukrajina“) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při 
rozhodování na základě ust. § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, o přijetí dítěte-cizince s dočasnou ochranou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 
od 1. 9. 2022 v případě, kdy počet žádostí překročí počet volných míst v mateřské škole: 
 

 

1. 
Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 3. roku věku 
(narozeny do 31. 8. 2019), v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity 
mateřské školy, pokud splňují podmínku trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu.  
 

 

 

2. 

Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 3. roku věku 
(narozeny do 31. 8. 2019), v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity 
mateřské školy, pokud nesplňují podmínku trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu.  
 

 

 

3. 

Děti mladší 3 let, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 2 let v pořadí od nejstaršího po 
nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud splňují podmínku trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu. Při přijímání dětí bude vždy přihlíženo k tomu, 
zda má dítě předpoklady plnit školní vzdělávací program (např. zvládá sebeobsluhu, 
osobní hygienu, komunikuje apod.). 
 

 

 

4. 

Děti mladší 3 let, které dovrší k 31. 8. 2022  věku 2 let v pořadí od nejstaršího po 
nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud nesplňují podmínku trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu. Při přijímaní dětí, bude vždy přihlíženo k tomu, 
zda má dítě předpoklady plnit školní vzdělávací program (např. zvládá sebeobsluhu, 
osobní hygienu, komunikuje, apod.).  
 

 

Podmínky pro přijetí:  

 Podle ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu 
vzdělávání). 

 O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 34 odst. 6 školského zákona 
rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 
popřípadě praktického lékaře pro děti a dorost. 

 

Ve Velké Bíteši dne: 29.6.2022 

 

 

 

Jiřina Janíková 

ředitelka mateřské školy 
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