
 

 

INFORMACE K ZÁPISU A KRITÉRIA  

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

do Mateřské školy Velké Popovice,p.o.ve školním roce 2022/ 2023 

 
Na základě §§ zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace: 

§ 1 odst. 1) Tento zákon upravuje opatření v oblasti školství1 ), která se vztahují na cizince, kterému 

byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2 ) v návaznosti na 

prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ 

hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se 

zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“).         

Odst. 2) Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů. 

A § 2 - ředitel mateřské školy, která má stanoven spádový obvod podle § 179 odst. 3 školského zákona, 

stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době 

od 1. června 2022 do 15. července 2022. Na zápis podle věty první se vztahují pravidla pro zápis podle 

školského zákona, s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2).  

Ředitel mateřské školy stanovuje místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání takto: 

Místo: v sídle mateřské školy Smetanova 393, Velké Popovice, PSČ 251 69 

Dobu: 2.6.2022 od 10.00 - 12.00, 13.00 – 15.00 hodin 

Počet volných míst v mateřské škole: 0 

Ředitelka Mateřské školy Velké Popovice,p.o., se sídlem Smetanova 393, Velké Popovice, PSČ 251 69, 

stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 

odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole: 

1. Dítě - cizinec (dle §1, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) 

s povinným předškolním vzděláváním s místem pobytu, v příslušném školském obvodu – Velké 

Popovice (§§ 34, 34a, 179 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), 

 

2. Dítě - cizinec (dle §1, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) 

s povinným předškolním vzděláváním s místem pobytu, v příslušném školském obvodu – Velké 

Popovice, dle data narození dítěte, a to od nejstarších dětí sestupně (§§ 34, 179 zákona č. 561/ 

2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) do nejvyššího povoleného počtu dětí 

zapsaného ve školském rejstříku. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Velké Popovice, nabývají 

účinnosti ode dne vyhlášení. 

Velké Popovice dne 5.5.2022         Petra Dudová, ředitelka 

          Mateřské školy Velké Popovice, p.o., 


