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Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

 
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mateřské školy Velké Přítočno, okres Kladno 
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání 
pro školní rok 2022/23: 

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. 
до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023: 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým 
štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова 
наклейка або запис про надання тимчасового захисту. 

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který 
se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje 
se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській 
Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим 
захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.  

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

 
Ředitelka mateřské školy bude brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v pořadí 1. až 4. 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle věku: 

1. které dosáhnou 5 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem 
povinné školní docházky s místem pobytu v obci Velké Přítočno, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné   
 

2. od nejstaršího po nejmladšího - nejdříve však pro děti od 2 let - s místem pobytu v obci Velké 
Přítočno Velké Přítočno  
 

3. které dosáhnou 5 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem 
povinné školní docházky, které nemají místo pobytu v obci Velké Přítočno, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné 
 

4. od nejstaršího po nejmladšího - nejdříve však pro děti od 2 let – které nemají místo pobytu 
v obci Velké Přítočno  

 
V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. 
 
Platnost od : 26.5.2022 

Účinnost od : 26.5.2022                                                                                               

 

 


		2022-05-26T10:52:55+0200
	Kateřina Krejčí




