
DALŠÍ zápis k PŘEDŠKOLNÍMU vzdělávání pro školní rok 2022/2023 JEN pro 

děti z Ukrajiny podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) 

             

• Mateřská škola Čapkova 20235, Litvínov  

• Mateřská škola Soukenická 981, Litvínov 

• Mateřská škola Tylova 2085, Litvínov 

• Mateřská škola Ladova 1676, Litvínov 

• Mateřská škola Gorkého 1614, Litvínov 

• Mateřská škola Bezručova 1712, Litvínov 

• Mateřská škola Školská 104, Litvínov - Janov 

• Mateřská škola Gluckova 136, Litvínov - Janov 

• Mateřská škola Jeřabinka, Sklářská 81, Litvínov – Hamr  
 

Zápisy k přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou konat na uvedených mateřských 

školách dne 2. června 2022 v době od 08.00 do 14. 00 hodin. 

 
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 začíná pro dítě od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte 
 
U zápisu předloží zákonný zástupce žáka tyto doklady: 

Doklady k zápisu:  

• žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (může být vyplněno v mateřské škole) 

• vízový doklad dítěte – vízum strpění, vízum dočasné ochrany  

• vízový doklad zákonného zástupce – vízum strpění, vízum dočasné ochrany  

• rodný list dítěte (je-li k dispozici) 

• doklad místa pobytu /nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …./ 

U zápisu obdrží zákonný zástupce: 

• Evidenční list k potvrzení dětským lékařem z ČR o povinném očkování, imunitě, 
kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily 
k 31.8.2022 věku 5 let) 
 
 

Kritéria pro přijetí: 
1. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne pátého roku věku. 
2. Dítě, které před začátkem školního roku, nejpozději k 1. září 2022 dosáhne čtyř let věku. 
3. Dítě, které před začátkem školního roku, nejpozději k 1. září 2022 dosáhne tří let věku. 
 
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno ve vývěsce Mateřské školy 
Gorkého, popřípadě vývěskách základních škol, ke kterým mateřské školy náleží a na 
webových stránkách těchto škol – dítěti bude přidělen jedinečný kód. 


