
                             Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

                               Probluz 27, 503 15 Nechanice, IČO: 75016753, tel.:495443019 

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok 2022/2023 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Probluz, 

okres Hradec Králové rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu 

s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

v platném znění a v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění. 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Probluz stanovuje s účinností od 5. 4. 2022 

následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných 

zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 proběhne 6. 5. 2022. 

 

Pro školní rok 2022/23 jsou celkem 3 volná místa. V případě přijetí dítěte s podpůrným 

opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat. Pořadí podané 

žádosti nerozhoduje.  

 

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti podle následujících kritérií: 

1. Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu ve školském obvodu Probluz, 

Dolní Přím, Horní Přím, Nový Přím, Jehlice, Bor, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně věku tří let, seřazené podle věku od nejstaršího po nejmladší (děti 

narozené do 31. 8. 2019).  

2. Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu ve školském obvodu Probluz, 

Dolní Přím, Horní Přím, Nový Přím, Jehlice, Bor, (spádovost MŠ), které dovrší tří let 

v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 v pořadí od nejstaršího. 

3. Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu ve školském obvodu Probluz, 

Dolní Přím, Horní Přím, Nový Přím, Jehlice, Bor, (spádovost MŠ), které dovrší tří let v 

období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 v pořadí od nejstaršího.  

4. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které nejsou spádové, které dovrší věku tří let 

v období do 31. 12. 2022 v pořadí od nejstaršího. 

 

 

 

 

 



K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 

účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na 

území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je 

určen termín zápisu 13. 06. 2022 od 10:00 hod do 12:00 hodin. 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву 

іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до 

§ 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з 

місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений 

термін зарахування 13. 06. 2022 od 10:00 hod do 12:00 hodin. 

 

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky).  

 

 

 

 

 

 

V Probluzi, dne 4. 4. 2022                                                          Mgr. Olga Marečková 

                                                                                                         ředitelka školy 
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