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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚHOLIČKY
K/1/22
Tato kritéria se týkají zápisu od 2. 5. – 13. 5. 2022. Netýkají se zápisu pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná
ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro tyto děti se uskuteční zápis 2. 6. 2022
Ředitelka Mateřské školy Úholičky, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Kapacita MŠ Úholičky pro zápis od školního roku 2022/2023 je 43 dětí, tj. 1. třída 24 dětí (§ 2, odst. 2
vyhlášky 14/2005 Sb.) a 2. třída 19 dětí, což je maximální kapacita této třídy.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od věku 2 let do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí
do mateřské školy právní nárok. (§ 34 odst. 1 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Do spádového obvodu MŠ Úholičky patří všechny děti, které mají místo hlášeného trvalého pobytu,
v případě cizinců místo pobytu, v obci Úholičky.
1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona budou přednostně přijaty děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné a mají místo hlášeného trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu *), ve
školském spádovém obvodu MŠ Úholičky (§ 34a, odst. 2). Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, tj. dosáhne
5. roku věku do 31. 8. 2022. *) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle
než 90 dnů, na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni
pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

2. Pořadí základních kritérií pro přijetí dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné:
a) Děti s místem hlášeného trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu MŠ Úholičky, které dovrší 3 let
nejpozději 31. 8. 2022. *) tj. děti 3 – 4 leté. Přednost mají děti s pravidelnou celodenní docházkou.
b) Děti s místem hlášeného trvalého pobytu v obci Úholičky, které dovrší 3 let od září 2022 do konce ledna 2023.
*) Přednost mají děti s pravidelnou celodenní docházkou.
c) Děti, které dovrší 3let nejpozději 31. 8. 2022 a mají místo hlášeného trvalého pobytu (místo pobytu u cizinců)
jinde než ve spádovém obvodu MŠ Úholičky – přednost mají děti z obce Statenice (Černý Vůl) a následně z
dalších obcí, kde není MŠ a které na základě dohody s Obcí Úholičky finančně přispívají na provoz MŠ.
Přednost mají děti s pravidelnou celodenní docházkou.
Podle tohoto kritéria 2. c) mají přednost při přijímání děti, jejichž sourozenci MŠ Úholičky již navštěvují a
budou ve školním roce 2022/2023 navštěvovat.
*) Upřednostnění se týká též občanů dětí Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu ve školském spádovém
obvodu MŠ Úholičky. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20
odst. 2 písm. d) školského zákona.

3. Pomocná kritéria.
Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy podle bodu 1. a v každém jednotlivém odstavci bodu 2. a),
b), c) se bude postupovat podle těchto následujících pomocných kritérií:
a) Věk dítěte - dítě dříve narozené má přednost, kromě sourozenců podle bodu 2. c).
b) Jestliže nerozhodne ani věk dítěte, bude se nejdříve přihlížet k tomu, zda již dochází do MŠ sourozenec,
následně k sociální situaci dítěte (tzn. rodina žijící na úrovni životního minima - nutno doložit) a následně
k zaměstnanosti rodičů.
4. Při nástupu dítěte do MŠ se předpokládá, že zvládá základní sebeobsluhu v oblékání, jídle a hygienických
návycích.
5. Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (§ 50 zák. č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto ustanovení neplatí pro zařízení vyjmenovaná v § 46 odst. 4 a
zařízení, do nichž je docházka povinná, což jsou v mateřské škole děti, které dosáhnou 5. roku věku do 31. 8.
2022 a včetně dětí s odkladem školní docházky.
Tato „Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Úholičky“ č. K/1/22 ukončují od 2.
5. 2022 platnost „Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Úholičky“ č. K/1/21.
Platnost od 2. 5. 2022.

V Úholičkách dne 25. 4. 2022

Monika Mintělová (řed. MŠ)....................................

