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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu  
vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Č.j.: 75/22/MŠNA Účinnost: od 2. 5. 2022 

Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S 10 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 stanoví 

následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude vyšší 

než počet volných míst.                                                                                                                                                        

Od školního roku 2022/2023 bude přijímáno cca 16 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným 

podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijatých dětí bude snižovat.  

1. Přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku 2022/2023                                    

(do 31. 8. 2022) dosáhnou nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v příslušném 

školském obvodu podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

2. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole již vzdělává a ve školním roce 2022/2023 se bude 

dále vzdělávat podle věku od nejstaršího po nejmladší (které dovrší tří let věku nejpozději do 

31. 12. 2022). 

3. Děti s trvalým pobytem v Náchodě, jeho přilehlých částech a děti s trvalým pobytem v obci 

Vysokov podle věku od nejstaršího po nejmladší. 

K zápisu do mateřské školy  v období od 2. do 3. května 2022 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  22. června 2022. 

Для зарахування до дитячого садка у період з 2 по 3 травня 2022 не можуть подати заяву іноземці 

з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону 

про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. 

Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації  22 червня 2022. 

Podrobné informace k zápisu cizinců-uprchlíků zveřejníme první týden v červnu na www.msvitkova.cz 

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 tvoří ulice:                                                                                                                                                                                                                   
1. máje, Běloveská, Broumovská, Cvrčkova, Čermákova, Dlouhá, Doubicova, Družstevní, Faltova, Hrušková, 

Jabloňová, K Brodu, K Rozvodně, K Sokolovně, K Tábořišti, Kapitána Jaroše, Kaštanová, Ke Smrčině, Konečná, 

Kopečná, Lázeňská, Lesní, Lípová, Lomená, Modřínová, Müllerova, Na Brzdách, Na Drážkách, Na Horním konci, 

Na Koletově, Na Rovince, Na Václaváku, Na Vyšehradě, Nad Celnicí, Okrajová, Pavlišov, Pavlišovská, Písečná,                    

Pod Můstkem, Polní, Polská, Prodloužená, Promenádní, Příkrá, Ryšavého, Součkova, Strmá, Tichá, Truhlářská, 

Třešňová, U Lomu, U Písníku, U Starých lázní, U Trati, U Zbrojnice, U Zvoničky, Umgrádova, V Dolcích,                                     

Ve Smrčinách, Ve Svahu, Vítkova, Vodárenská, Za Vodou, Zahradní, Železniční kolonie.  

Stanovením školských obvodů mateřských škol není dotčeno právo zákonných zástupců požádat                     

o přijetí dítěte do mateřské školy mimo školský obvod stanovený vyhláškou města.  

 

V Náchodě dne 14. 4. 2022, Jana Chmelíková, ředitelka mateřské školy                                                                                                                                                                                                                          

http://www.msvitkova.cz/

