
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
pro školní rok 2023/2024 

 
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Dvůr Králové 
nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 budou děti přijímány dle kritérií. 
 
Pro zápis v době od 2.5 2023 do 16. 5. 2023 

Přijímací řízení v souladu s § 34 odst. 2), 5) zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

V souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, který má 

stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění.  

 
1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, které 

před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku od nejstarších po 
nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném 
školském obvodu (§ 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu 
v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
Dále budou přijímaný děti v souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých 
opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace, v platném znění, který má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. 
b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 
U dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dosáhnou k 31. 8. 
2023 pěti roků) platí podmínky splnit povinnost podle § 50 zákona o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní, potvrzené 
lékařem na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
 

2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, které do 
31. 1. 2024 dosáhnou třetího roku věku od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo 
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 178 odst. 
2 písm. b) a § 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do 
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Dále budou přijímaný děti 
v souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s 
ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném 
znění, který má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 
U dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dosáhnou k 31. 8. 
2023 pěti roků) platí podmínky splnit povinnost podle § 50 zákona o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní, potvrzené 
lékařem na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

3. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávané ve třídě zřízené dle §16 odstavce 9 
Školského zákona č. 561/2004 v platném znění, které před začátkem školního roku dosáhnou 
nejméně tří let věku – podle věku od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého 
pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 178 odst. 2 písm. b) 
a § 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Dále budou přijímaný děti v souladu 
s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným 



konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, který 
má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, v platném znění. Zákonný zástupce doloží pro přijetí písemné vyjádření 
školského poradenského zařízení tzv.: „Doporučení školského poradenského zařízení“ 
(Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna). Dále budou do 
kapacity třídy přijímány děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po 
nejmladší. 

 

 

 
 
Dvůr Králové nad Labem 15. 02. 2023   Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy 
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