
Mateřská škola Libotov  

Libotov 11, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 
 

 

 

Kritéria pro přijetí dětí z Ukrajiny s uděleným 

vízem strpění  k předškolnímu vzdělávání na 

školní rok 2022/2023( zvláštní zápis) 
 

Přijímání dětí se řídí zákonem č.561/2004 v platném znění / školský zákon/, a v 

souladu se zákonem č.500/2004 sb.( správní řád).  

 

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona 

přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém 

začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem 

obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo pobytu, v případě 

cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou 

školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 

školského zákona.  

 

Ředitelka školy stanovuje tato pravidla pro přijetí dětí:  

 

1. Vzděláváno může být dítě:  

 

1. kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na 

Ukrajině /prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení 

dočasné ochrany/  

2. kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu 

 

2. Při rozhodování se posuzuje pouze:  

1. věk dítěte /bude postupováno pouze podle data narození dětí - od 

nejstarších k nejmladším, až do naplnění schválené kapacity MŠ podle 

rejstříku škol/  

2. trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince, dítěte, ve spádové oblasti 

 

 

 

V Libotově dne 19.5.2022  

Bc. Barbora Menclová  

Ředitelka MŠ Libotov  

 

 

 



Mateřská škola Libotov  

Libotov 11, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 
 

 

 

U přijímacího řízení bude požadováno:  

1. žádost o přijetí  

2. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě, 

kontraindikaci 

3. k nahlédnutí doklad totožnosti dítěte i zákonného zástupce/vízum strpění 

nebo dočasné ochraně/ 

4. doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti 

 

 

Informace pro rodiče - zápis pro děti z Ukrajiny do mateřské školy na 

školní rok 2022/2023 

 

Výdej přihlášek: 

 Přihlášku si rodiče mohou stáhnout na internetové adrese www.ms.libotov.cz, 

popřípadě vyzvednout přímo v mateřské škole Libotov -  Libotov 11, Dvůr 

Králové nad Labem, 544 01. 

 

Sběr přihlášek: 

Požadované dokumenty donesou zákonní zástupci dítěte do mateřské školy dne 

11.července v době 8.00 -11.30hod. Přihlášky budou posouzeny podle 

stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy, Bc.. Barborou Menclovou pro 

školní rok 2022/2023.  

 

Informaci o přijetí/nepřijetí naleznete na vyvěšeném seznamu dne 15.7.2022 

ZDE /lH(|)opMauiio npo 6yjia npiiHHflTa/He 6y/ia npHHHsrra otthhh tukojk 

Moama 3HanTn b cnncKy TYT/ www.ms.libotov.cz vyvěšeno - vchodové 

dveře, pod výše uvedeným registračním číslem / nifl 3a3HaneHHM Bnnie 

peecTpauinHHM HOMepoM/. 

 

 

 

 

 

V Libotově dne 19.5.2022 

 

 

Bc. Barbora Menclová  

Ředitelka MŠ Libotov  
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