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Kritéria pro přijímání dětí – cizinců s dočasnou ochranou  

k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 
 

Pro účely přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 stanovuji v souvislosti 
s vyhlášením dalšího zápisu dle ustanovení § 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, 
tzv. zvláštního zákona, následující podmínky a kritéria, a to dle platných předpisů, zejména na základě  
§ 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí dítěte – cizince s dočasnou ochranou 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1. 9. 2022, a to pro případ, kdy počet žádostí překročí 
počet volných míst v mateřské škole. 

 

Základní podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

1. Do Mateřské školy, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš budou přednostně přijímány děti 

z příslušného školského obvodu podle Obecně závazné vyhlášky č.2/2019, kterou se stanoví 

školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš: 

ulice města Hrnčířská, Hybešova, Chobůtky, Jihlavská, Karlov, Kostelní, Kozí, Kpt. Jaroše, Lánice, 

Lípová, Malá Strana, Masarykovo náměstí, Na Sádkách, Na Valech, Návrší, Na Vyhlídce, Na Výsluní, 

náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Hradbami, Pod Spravedlností, Průmyslová, Rajhradská, Růžová, 

Strmá, Strojní, Tyršova, U Dálnice, U Kapličky, Zahradní, Za Loukama, Za Potokem, Zmola. Místní 

     části města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov.   

 
2. Dítě splňuje ustanovení stanovené § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném 

znění, tzn., že se podrobilo pravidelnému očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se 
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu 
vzdělávání, jež dovrší k 31. 8. 2022 věku 5 let). 

 
3. Děti budou přijímány v pořadí od kritéria č. 1, pak č. 2, atd. V jednotlivých kritériích budou děti seřazeny 

podle narození od nejstaršího k nejmladšímu.  
 

4. O přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podle §34 odst. 6 školského zákona rozhodne 
ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně registrujícího 
lékaře. 

 
 

 

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou mateřské školy 
 

1. Děti - cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 5 let, s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu.  

 
2. Děti- cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 5 let, s místem pobytu,  

ve Velké Bíteši a místních částech, tj. mimo spádový obvod.   
 

3. Děti- cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 4 let, s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu.  
 

4. Děti- cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 4 let, s místem pobytu,  
ve Velké Bíteši a místních částech, tj. mimo spádový obvod.   
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5. Děti- cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3 let, s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu.  
 

6. Děti- cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3 let, s místem pobytu,  
ve Velké Bíteši a místních částech, tj. mimo spádový obvod.   
 

7. Další děti - cizinci s dočasnou ochranou, které nesplňují kritéria 1 – 6. 
 

 

                               
  Upřesňující dodatky 

 
1. O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná 

v určeném termínu pro následující školní rok. 
      
2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato.     
    Pokud to dovolí kapacita, a budou nově přijímaní sourozenci, pokud splní ostatní podmínky pro přijetí,  
    přednostně přijímány na stejné školské pracoviště, jako jejich sourozenec, který ve školním roce  
    2022/2023 bude do mateřské školy docházet. 
     
3. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte - § 34 odst. 3 zákona 
     č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
 
4.  Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout stanovenou kapacitu jednotlivých tříd na jednotlivých pracovištích.  
 
5. Ředitelka má právo při přijímání dítěte přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť  
     závažná sociální situace nebo potřebnost dítěte). V těchto případech spolupracuje s příslušnými  
     orgány státní správy. 
 
 
 
 
 
Ve Velké Bíteši, dne 14. 6. 2022                                                            
 
 

Mgr. Hana Sedláková 
                                                                                                                   ředitelka mateřské školy 
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