
 

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové |  tel.: 
+420 725 791 351, tel: +420 +420 495 262 959 | www.zs-malsovalhota.cz | IČ: 70868105| 

 

1 Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Malšova Lhota – směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
 
Ředitelka mateřské školy zřizované statutárním městem Hradec Králové, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, stanovuje, po dohodě se 
zřizovatelem  pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.  
 
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 

1. Děti, které k 31.08.2022 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, 
v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené 
obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020, od nejstaršího po 
nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

2. Děti, které k 31.8.2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě 
cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se 
v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2022/2023 ve vzdělávání bude 
pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve 
školském rejstříku. 

3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše 
povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší do výše 
povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

 
Podle stanovených pravidel bude ředitelka mateřské školy postupovat, pokud počet žádostí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu dětí 
k předškolnímu vzdělávání, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému 
školnímu roku disponuje. 
 
Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní 
škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 nabývají účinnost ode dne 
vyhlášení. 
 
 
V Hradci Králové dne:   
                                                                                                     Mgr. Iva Trojnová 
                                                                                                     ředitelka školy 
  

 
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 

Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Č.j.:  zsmsml/0106/2022 

Vypracovala: Mgr. Dana Patočková 

Schválila: Mgr. Iva Trojnová 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 17.03.2022 
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2 Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Malšova Lhota – směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
 
 

Zápis dětí – ukrajinských uprchlíků k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných 
městem Hradec Králové, pro školní rok 2022/2023 

 
K zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných městem Hradec Králové, 
vyhlášeného ve dnech 12. a 13. 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 školských obvodech spádových mateřských škol.  
 
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu dne 22. června 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. 
 
 

Зарахування дітей – українських біженців до закладів дошкільної освіти, створених м. 
Градець Кралове на 2022/2023 н.р. 

 
Щодо зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, створених містом Градець Кралове, яке 
буде проходити 12 та 13 травня 2022 року, то іноземці зі статусом перебування - тимчасовою 
візою з метою додаткового захисту відповідно до § 33, абзацу 1, a) Закону про проживання 
іноземних громадян у Чеській Республіці ("біженці") з місцем проживання на прилеглих до 
дитячих садків територіях, не можуть подати таку заяву у ці дні. 
 
Для іноземців - біженців дата реєстрації - 22 червня 2022 року з 14:00 до 17:00. 
 
 
V Hradci Králové dne:   
                                                                                                     Mgr. Iva Trojnová 
                                                                                                     ředitelka školy 

 

 
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 

Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - dodatek 

Č.j.:  zsmsml/0106/2022 

Vypracovala: Mgr. Dana Patočková 

Schválila: Mgr. Iva Trojnová 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 01.04.2022 


