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Kritéria pro přijetí dětí-cizinců s dočasnou ochranou k předškolnímu 

vzdělávání od školního roku 2022/2023 

Ředitel Základní školy Hany Benešové a Mateřské školy Bory, příspěvkové 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“) stanovil 

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

školském spádovém obvodu mateřské školy.  

2. Děti-cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 4 let, s místem pobytu ve 

školském spádovém obvodu mateřské školy.  

3. Děti-cizinci s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3 let, s místem pobytu ve 

školském spádovém obvodu mateřské školy. 

4. Ostatní děti, které neodpovídají kritériím 1 - 3.  

Podmínky přijetí: 

1. Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v termínu zápisu do MŠ. Podání je písemné a 

obsahuje údaje požadované v tiskopise žádosti vydaném uvedenou školou. 

2. Podle ustanovení § 50 zákon 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 a 

zákonný zástupce předloží jako součást žádosti o přijetí písemný doklad s potvrzením lékaře, že dítě bylo 

řádně a pravidelně očkováno, případně že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci. Tato podmínka se netýká dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

3. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 34 odst. 6 zákona č. č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 

případně registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, předloženého jako součást žádosti o přijetí. 

Doklady k zápisu: 

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

b) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, 

které dovršily k 31. 8. 2022 5 let) 

c) vízový doklad dítěte  

d) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat 

Mgr. František Eliáš 

             ředitel školy 
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