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Rozhodnutí o konání zápisu do mateřské školy, kritéria pro přijetí, 

termíny zápisu a předpokládaný počet přijímaných uchazečů                  

pro školní rok 2022/23 

 

                                                                                                                     V Hradci Králové dne 18. 3. 2022 

Ředitel mateřské školy, která je součástí Biskupského gymnázia, církevní základní školy, 
mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové (dále jen škola), stanovil následující termín 
pro zápis a kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném 
roce překročí oznámený předpokládaný počet přijímaných dětí pro mateřskou školu. Tato kritéria 
jsou stanovena na základě ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) a §34 zákona č.  MT561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

I. 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 
děti od 2 let. 

II. 

 Při přijímání dětí vychází ředitel z kritérií uvedených níže. Přednostně bude přijato dítě 
s vyšším bodovým hodnocením, body se za jednotlivá kritéria sčítají a v případě stejného součtu 
bodů bude pořadí stanoveno podle věku dítěte. Starší dítě bude před mladším. Kritéria jsou 
posuzována k datu zápisu do MŠ. 

Kritérium:                                                                                                   Body: 

1. Opakované podání žádosti.                                                           5 bodů 

2. Věk dítěte ke dni 31. 8. 2022: 

a) 2 roky:                                                                                       0 bodů 

b) 3 roky:                                                                                     10 bodů 

c) 4 roky:                                                                                     15 bodů 
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d) 5 roků - v případě, že nechodí do jiné MŠ:                       15 bodů 

            - v případě, že přestupuje z jiné MŠ:                        0 bodů 

      3. Tuto MŠ a církevní souškolí navštěvuje sourozenec dítěte         3 body (za každé dítě) 

      4.   Jedná se o dítě zaměstnance školy nebo zaměstnance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            zřizovatele nebo organizace zřizované zřizovatelem školy:     10 bodů 
      5.   Předškolní křesťanská formace doložená potvrzením:               2 body 

      6.   V případě rovnosti bodů se pro přijetí použijí další kritéria v následujícím pořadí: dítě     
nedochází do jiné mateřské školky, dítě vyššího věku se přijímá před dítětem věku nižšího. 
 

III. 

 Ředitel na základě výše uvedených kritérií stanoví pořadí jednotlivých uchazečů. Volná místa 
v mateřské škole budou obsazována výhradně dle umístění v tomto pořadí. 

IV. 

 Podle § 34 odst. 7 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů lze přijímat děti i 
v průběhu školního roku. Na děti přijímané mimo termín zápisu k výše uvedeným kritériím ředitel 
přihlíží. Termín zápisu pro školní rok 2022/23 je stanoven na 2. 5. 2022 od 16.00 hodin. 

 

V. 

Průběh zápisu: 

a) Zákonní zástupci předem odešlou žádost o přiřazení registračního čísla v termínu 17. - 27. 4. 
2022, nejpozději však do 30. 4. 2022 prostřednictvím e-mailu materskaskola@czshk.cz (jméno a 
příjmení dítěte, datum narození). Následně jim bude přiděleno registrační číslo a orientační čas 
vlastního zápisu podle pořadí. 

b) Zápis do mateřské školy, která je součástí Biskupského gymnázia, církevní základní školy, 
mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové bude probíhat v mateřské škole. 

 

VI. 

K zápisu dítěte do mateřské školy zákonný zástupce doloží: 

• rodný list dítěte, 

• průkaz totožnosti zákonného zástupce, 
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• očkovací průkaz, příp. sepsané prohlášení, že je dítě řádně proočkováno (Prohlašuji, že - 
jméno a datum nar. dítěte - se podrobil(a) všem stanoveným očkováním podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví. Podpis zákonného zástupce), 

• vyplněný Evidenční list včetně potvrzení lékaře, že dítě může nastoupit do kolektivu, 

• příp. potvrzení o křesťanské formaci. 

VII. 

Předpokládaný počet přijímaných dětí bude 14, nejvýše 17. Přesný počet závisí na počtu odkladů 
školní docházky, počtu dvouletých dětí v MŠ a přiznaných podpůrných opatřeních pro děti 
docházející do MŠ. 

 

 

                  

 Mgr. Jiří Vojáček 

  ředitel školy v. r. 
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