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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ1 K PŘEDŠKOLÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023 

 

Ředitelka Mateřské školy Včelička, se sídlem U Školky 271, 277 15 Tišice, v souladu s § 34 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 

školský zákon) v platném znění, dále v souladu se zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti 

školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace, stanovila průběh a podmínky, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí cizinců 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice ve školním roce 

2022-2023,  který se v řádném termínu koná 

 

ve středu 15. 6. 2022 od 13:00 do 16:00 

 

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona se přednostně přijímají: 

1. děti cizinci v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem v obci Tišice, dle 

data narození od nejstarších po nejmladší. 

 

2. děti cizinci, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s pobytem 

v obci Tišice, dle data narození od nejstarších po nejmladší. 

 

3. děti cizinci v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez pobytu v obci Tišice, dle 

data narození od nejstarších po nejmladší. 

 

4. ostatní, dle data narození od nejstarších po nejmladší. 

 

         

 

V Tišicích dne 1. 6. 2022    

 

 

 

  Mgr. Tereza Netíková 

ředitelka mateřské školy    

 
1 „cizinec“, jedná se pouze a výlučně o osoby:  

1. kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo 

záznamem o udělení dočasné ochrany.  

2. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky 

ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo 

razítkem v cestovním pasu. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství 
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