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Cíl: Stanovení kritérií pro přednostní přijetí dětí k pravidelné školní docházce 

Oblast platnosti: Podané Žádosti při zápisu, potencionální zájemci 

 

Kritéria, upřednostnění dle pořadí: 

 

1) Děti, které před začátkem školního roku 2022/23 dosáhnou nejméně třetího roku věku, 

pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší). 

2) Děti, které před začátkem školního roku 2022/23 dosáhnou nejméně třetího roku věku 

a jsou z obce, která má uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání v MŠ 

s městem Vrchlabí (podle věku od nejstarších po nejmladší). 

3) Děti s trvalým pobytem ve městě Vrchlabí dle věku od nejstaršího po nejmladší. 

4) Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2022/23 se dále 

bude vzdělávat (podle věku od nejstaršího po nejmladší). 

5) Ostatní děti podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

Třídy se naplňují do počtu 24 dětí.  

Počet přijatých dětí se snižuje o děti s odkladem školní docházky, děti s přiznaným podpůrným 

opatřením 3. - 5. stupně.  

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve 

třídě snižuje o 2 děti. 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy 

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů bude do 30 dnů zveřejněn na veřejně 

přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy seznam uchazečů s přidělenými registračními 

čísly a s výsledkem řízení u každého uchazeče. Termín možnosti nahlédnutí do spisu je rovněž 

mateřskou školou zavčas zveřejněn (rodič obdrží v dokumentu přiřazeného registračního čísla). 

Proti Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ je možné se v zákonné lhůtě odvolat prostřednictvím 

mateřské školy ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. 
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Dodatek 

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 období od 22. června 2022 do 23. července 2022.  

 

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 з 22 червня 

2022 року по 23 липня 2022 року. 
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