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PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

      

   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 (Zákon č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 

předpisů, § 50) 
   

●    Potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nemusí dokládat 

     zákonný zástupce u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné  

 

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

      Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace 

stanoví následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

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

zákonnými zástupci dětí  překročí počet volných míst pro školní rok 2022/2023  

( s dětmi, které zůstávají v mateřské škole, nesmí být překročena stanovená kapacita mateřské školy): 

 

TENTO ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS SE VZTAHUJE NA DĚTI: 

 

 kterým byla v české republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na 

Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

 kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s 

dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v 

cestovním pasu.  

 V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. Nebude vytvořeno 

pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.  

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním 

případě v zákoně výslovně uvedeno jinak. 

 

KRITÉRIA 

Děti s místem pobytu na území obce Hukvaldy, která školu zřizuje budou přijímány dle věku 

v sestupném pořadí  

 nejdříve děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem 

školní docházky 

 poté upřednostnění staršího dítěte před mladším  

 

 
 
 
 

V Hukvaldech dne 17. května 2022 
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