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Kritéria pro přijímání dětí - cizinců k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.  

(Lex Ukrajina školství) 

Děti - cizinci (ve smyslu §1, odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. – dále jen „dítě, děti“), které 

v termínu konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023, 

podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2022/2023, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž 

činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřská škola, Frýdlant, okres 

Liberec, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) dle následujících kritérií v pořadí: 

 

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem pobytu ve 

školském obvodu spádové mateřské školy.  

2. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let, s místem pobytu ve školském obvodu spádové 

mateřské školy.  Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších. 

3. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let, s místem pobytu ve školském obvodu spádové 

mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2022 v mateřské škole. Z 

hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.   

4. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let s místem pobytu mimo školský obvod spádové 

mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2022 vzdělávat v mateřské škole. 

5. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let s místem pobytu mimo školský obvod spádové 

mateřské školy.  Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších. 

 

Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy:  území města Frýdlant. 

 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, 

má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  

v pondělí 20. června 2022 od 9:00 do 11:00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, 

příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Po tomto termínu ředitel školy 

rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

 Ředitel školy vyvěsí nejpozději do 30 dnů od data zápisu dítěte  k předškolnímu vzdělávání 

na veřejném místě (vstupní dveře jednotlivých pracovišť mateřské školy, webové stránky 

školy, nástěnky na jednotlivých pracovištích MŠ, vývěska u pošty) seznam přijatých 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  
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 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.  

 Ředitel školy musí nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vydat stejnopis rozhodnutí  

o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí 

ředitelem školy: a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí,  

b) poštou obálka s doručenkou.  

 Na žádost zákonného zástupce vydá škola také stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. 

 O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje. 

 

Dítě - cizinec nemůže podle § 2 odst. 6) zákona č. 67/2022 Sb. podat žádost o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu. V termínu tzv. zvláštního  zápisu naopak může 

podat žádost o přijetí pouze zmíněný typ dítěte – cizince.      

 

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu do mateřské školy se můžete 

obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského - tel. 602 443 206, e-mail: 

petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.  

 
Ve Frýdlantu 12. 5. 2022                             
 
 
 
 
 

 Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy 


		2022-05-12T16:07:38+0200
	Mgr. Bc. Petr Kozlovský




