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Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti 

z Ukrajiny - uprchlíky do mateřské školy Bílá, okres 

Liberec pro školní rok 2022/2023 
 

Zápis se bude konat ve středu 15. června 2022 od 9,00 do 14,00 hodin v budově mateřské 

školy. 

 

V den zápisu je nutné doručit vyplněné dokumenty k přijetí dítě k předškolnímu 

vzdělávání osobně do kanceláře ředitele školy. 
 

K zápisu rodič doloží následující dokumenty:  

1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí do MŠ s potvrzením lékaře o 

řádném očkování dítěte 

2. doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce  

3. doložení místa pobytu pro určení spádovosti  

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění 

povinnosti, podrobit se  pravidelnému očkování. Tato povinnost se netýká dětí, které plní 

povinné předškolní vzdělávání.  

 

Pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se 

speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského 

poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitelka školy mohla rozhodnout 

a mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření (dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. 

školský zákon) 

 

Formulář „žádosti o přijetí“ je ke stažení na webových stránkách mateřské školy nebo jej lze 

osobně vyzvednout v mateřské škole po telefonické domluvě na telefonním čísle 739 017 203. 

 

Po doručení žádosti do mateřské školy Vám bude přiděleno registrační číslo. 

 

Děti budou přijímány dle stanovených kritérií (viz níže). 

 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 

vydáním rozhodnutí ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka Mateřské školy Bílá, 

příspěvkové organizace, příspěvková organizace, a to dne 20. června 2022 od 12,00 do 13,00 

hod.  

Seznam přijatých dětí bude uveřejněn dne 21. června 2022 na webových stránkách 

mateřské školy a vyvěšen u hlavních vstupů do budovy školy. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou vydávána dne 27. června 2022 od 10,00 do 14,00 

hod. ředitelkou mateřské školy. 
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Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

 na školní rok 2022/2023 – „zvláštní zápis“ 
 

Ředitelka Mateřské školy Bílá, příspěvkové organizace, stanovila následující kritéria, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí.   

 

Školský obvod spádové mateřské školy – obec Bílá 

 

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. dítě, které 

dovrší k 31. 8. 2022 věku 5 let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové 

mateřské školy - obec Bílá. 

2. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let a má trvalý pobyt ve školském obvodu 

spádové mateřské školy.  

3. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let a nemá trvalý pobyt ve školském 

obvodu spádové mateřské školy. 

 

V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijímány dle data narození, od věkově 

starších. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

 

 

 

 

 

 

V Bílé, dne 9. 5. 2022                                                 Pavla Petrová - ředitelka mateřské školy 

mailto:ms.bila@seznam.cz

