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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚHOLIČKY VÝHRADNĚ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI, KTERÝM BYLA
POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA NEBO VÍZUM O STRPĚNÍ
V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ.
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.
Pro přijímací řízení (zápis) do MŠ Úholičky od školního roku 2022/2023 pro děti, kterým byla poskytnuta
dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a mají místo hlášeného pobytu ve spádovém obvodu MŠ
Úholičky, budou pravděpodobně volná 3 místa.
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 Mateřské školy Úholičky patří všechny děti, které mají hlášeného místo pobytu,
v obci Úholičky.
Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:
1. Základním kritériem je místo pobytu ve spádovém obvodu Mateřské školy Úholičky, tj. v obci Úholičky.
2. Věk dítěte, kdy dítě dříve narozené má přednost. Přednostně je přijímáno dítě, pro které je předškolní
vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 školského zákona) a má hlášené místo pobytu v Úholičkách. 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
3. 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.

Platnost od 2. 6. 2022.
V Úholičkách dne 13. 5. 2022

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

