
Kritéria „ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU“ pro přijetí dítěte 

do Mateřské školy,Pokřikov pro školní rok 2022/23 
 

Ć.j.78/2022                                                                                  Účinnost:25.5.2022 

                                                                                               Skartační znak: S10 

 

Ředitelka Mateřské školy Pokřikov stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o 

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

znění pozdějších předpisů, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve 

věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

 

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, 

v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat kolik cizinců setrvá na území 

školského obvodu i v následujícím roce, MŠMT zavedlo INSTITUT „ZVLÁŠTNÍHO 

ZÁPISU“ k předškolnímu vzdělávání. Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany 

s vízem o strpění nebo dočasné ochraně. 

„ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS“ ředitelka ustanovila na den 22. 6. 2022 od 6, 30 do 16, 00 hod. 

v budově mateřské školy. 

 

Školský obvod MŠ Pokřikov tvoří obce Raná a Vojtěchov. 

 

1.) Přednostně budou přijaty děti cizinců s vízem za účelem strpění pobytu (uprchlíci 

z důvodu války na Ukrajině), které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let a děti s odkladem školní 

docházky, které mají trvalý pobyt v obcích školského obvodu MŠ Pokřikov.  

Pro tyto děti je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 

1. 2017 docházka do mateřské školy povinná, ale po naplnění kapacity MŠ v řádném 

zápisu v květnu nelze všem uchazečům vyhovět. 

 

2.) Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Pokřikov, které 

dosáhnou do 31. 8. 2021 čtyř let a děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let bude pořadí 

určeno datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje 

losování. 

Přijetí těchto dětí je od 1. 9. 2017 podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

pro mateřské školy povinné, ale po naplnění kapacity MŠ nelze všem uchazečům 

vyhovět. 

                                                                                                                                   

 


