
Vysvětlivky: ŠO – školský obvod 

Ředitelka Mateřské školy Mgr. Veronika Svatošová, 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 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií 
uvedených v následující tabulce: 
 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
na školní rok 2022/2023  

 

1. Věk dítěte 

 Předškolák - 6letý (6 let do 31.8.2022) 500 

 Předškolák - 5letý (5 let do 31.8.2022) 440 

 Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2022) 380 

 Dítě 3leté  (3 roky do 31.12.2022) 360 

 Dítě mladší (3 roky od 1.1.2023 do 30.6.2023) 0 
        

2. Den narození (pro děti narozené do 30.6.2020) 

 Za každý den v roce 0,02 
        

3. Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2020) 

 Trvalý pobyt ŠO + doložené skutečné bydliště ve ŠO 530 

 Trvalý pobyt ŠO + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO 490 

 Trvalý pobyt Pardubice + doložené skutečné bydliště ŠO 280 

 Trvalý pobyt Pardubice + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO 240 

 Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště ŠO 40 

 Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště nedoloženo ve ŠO 0 
        

4. Sourozenec + dvojčata 

 Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2022 + dvojčata 10 
        

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit: 
- pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu 

dětí ve třídě; 
- pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za 

každé dítě mladší 3 let. 
 

 

K tomuto zápisu nemohou podat přihlášku cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle 
zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro tyto cizince 
s místem pobytu ve spádové oblasti je určen zápis, který se bude konat 23.6.2022. 
 
До цієї реєстрації не можуть подавати заявку іноземці, яким у Чехії було надано тимчасовий 
захист згідно із законом про деякі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом на території України. 
Для цих іноземців з місцем проживання в спальному районі передбачена реєстрація, яка 
відбудеться 23.06.2022 року. 


