
 

Oznámení ředitelky školy o konání 

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 

dne 11.5.2022. 

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v 

MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz. 

 

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí 

učitelce v MŠ dne 11.5.2022 od 8.30 – 10.30 a od 10.30 – 15.30 ředitelce školy. 

 

Potvrzení lékařem se netýká dětí, pro které je předškolního vzdělávání povinné. 

 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 

účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na 

území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je 

určen termín zápisu  1. 7. 2022. 
 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з 

візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) 

Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в 

зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 1.7.2022. 

 

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z 

vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) 

Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v 

zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja  1.7.2022. 

 

 

Další informace:  

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let.  Dítě 

mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané 

školy může být kapacita školy. 

 

Povinné předškolní vzdělávání 

Od počátku školního roku (tj. září 2022), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě 

http://www.zsdobravoda.cz/


cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný 

způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na 

území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří 

na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání 

vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 

přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let.  Dítě 

mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané 

školy může být kapacita školy. 

 

 

Vyučovacím jazykem v mateřské škole je jazyk český. 

Pro školním rok 2022/2023 bude maximálně přijato 13 dětí. 

Třídy MŠ budou naplněny maximálně do kapacity školy - do celkového počtu dětí 49.  

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, 

popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními 

předpisy. 

Při přijímání dětí bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání dětí. 

 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda  

u Hořic, okres Jičín, budou přednostně přijímány: 

 

1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je 

mateřská škola spádová, mají trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá 

Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, v 

případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu § 179 odst. 3), nebo jsou 

umístěné v tomto obvodu v dětském domově a to do výše povoleného počtu dětí 

uvedeného ve školském rejstříku podle věku od nejstarších po nejmladší. Jsou uvedeny na 

seznamu poskytnutém obecním úřadem. 

 

2. Děti, které mají trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. 

To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, podle věku od 

nejstarších po nejmladší. 

 

3. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku od nejstarších po nejmladší. 

 

4. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod podle věku od nejstarších po 

nejmladší. 

 

5. V případě shodnosti kritérií rozhodne losování. 

 

 

 



V případě budoucího vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a 

mimořádně nadaného dítěte budou zákonní zástupci informováni  

 

-  o pravidlech vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,  

-  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání 

podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských 

zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),  

- o spolupráci školy s rodinou dítěte a se školským poradenským zařízením, případně školním 

poradenským pracovištěm,  

-  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  

-  o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.  

 

V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro 

účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:  

- o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje 

o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o 

závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,  

- o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání.  

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním 

stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala 

osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné 

dokumentace školy podle školského zákona.  

 

 

 

V Dobré Vodě u Hořic dne 7.4.2022                                                      Mgr. Marcela Hudková 

                                                                                                                        ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


