
PŘIJETÍ DÍTĚTE CIZINCE (UPRCHLÍKA Z UKRAJINY)  
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ RYBITVÍ 

 

Kdo může být přijatý k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 
• tento zvláštní zápis je určen pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana 

v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o 
udělení dočasné ochrany), 

• ve školním roce 2022/23 se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na děti narozené 
v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, 

• do MŠ lze dále přijmout děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 3 roky a starší s místem 
pobytu v obci Rybitví. 

 
Základní informace k docházce do MŠ 
• povinné předškolní vzdělávání je bezplatné, ostatní děti (nar. 1. 9. 2017 a později) platí 

450,- Kč/měsíc – platba do 20. dne předchozího měsíce 
• dětem je během dne v MŠ podávána strava a pití,  
• dítě, které je přítomno v MŠ se stravuje vždy, 
• stravné hradí zákonný zástupce formou pravidelné zálohy do 20. dne předchozího měsíce 

(aktuální cena 46,- Kč /den) 
 
Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do MŠ Rybitví 
• zákonný zástupce vyplní čitelně a v souladu s osobními doklady žádost o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání 

• zákonný zástupce předloží ve stanovený den vyplněnou žádost, doklady o totožnosti 
dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízový doklad dítěte, doklad, ze kterého vyplývá 
oprávnění dítě zastupovat) ředitelce školy 

• pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu v Rybitví 

• u dětí narozených 1. 9. 2017 a mladších je nezbytné vyjádření pediatra o povinném 
očkování  

 
Způsob podání žádosti o přijetí do MŠ Rybitví 

• žádost podává zákonný zástupce dítěte osobně ředitelce školy 

• datum a čas podání žádosti – ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.  

• místo podání žádosti – ředitelna školy v budově ZŠ na adrese Školní 143, 533 54 Rybitví 

• dítě se nemusí zápisu osobně účastnit 
 
Vydání rozhodnutí o přijetí 

• na základě podané žádosti a v souladu s kritérii pro přijímání dětí od školního roku 
2022/2023 vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte 
do mateřské školy 

• zákonný zástupce si vyzvedne v předem dohodnutém termínu osobně rozhodnutí 
v ředitelně školy a obdrží další informace ke vzdělávání a stravování dítěte 

 



Zahájení předškolního vzdělávání 

• přijaté děti nastoupí do mateřské školy od 1. 9. 2022 
 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ od šk. roku 2022/2023 

 

pořadí 

číslo 
kritéria 

bodové 

hodnoty 

1. 

Dosažení 3 let věku dítěte k 31. 8. 2022 a zároveň místo trvalého pobytu 

(v případě cizinců místo pobytu) dítěte na území příslušného školského 

obvodu. 

6 

2. 

Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 a zároveň místo 

trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) dítěte na území 

příslušného školského obvodu. 

5 

3. Dosažení 3 let věku dítěte k 31. 8. 2022. 4 

4. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. 3 

5. 

Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 a zároveň místo 

trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) dítěte na území 

příslušného školského obvodu. 

2 

6. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. 1 

 

 

 

 

 

V Rybitví dne 19. 5. 2022       Mgr. Eva Pipková 

         ředitelka školy 


