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Kritéria pro přijímání dětí  

do mateřské školy platná pro školní rok 2021/2022 

 

Ředitelka mateřské školy Daniela Lufinková stanovuje následující kritéria, podle kterých bude 

postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Podle těchto kritérií 

bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou stanovena v souladu se zákonem č. 

561/2004n Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů. 

1. Dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodu Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2021 

věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání – poslední rok před zahájením školní 

docházky). 

2. Dítě, které nemá trvalý pobyt ve školském obvodu Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2021 

věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání – poslední rok před zahájením školní 

docházky). 

3. Dítě, které má trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních 

částí a dovrší k 31. 8. 2021 věku 4 let. 

4. Dítě, které má trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních 

částí a dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let. 

5. Dítě, které má trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních 

částí a jeho sourozenec se v mateřské škole vzdělává nebo se bude od 1. 9. 2021 

vzdělávat a dovrší k 31. 12. 2021 3 let. 

6. Dítě, které má trvalé bydliště mimo školský obvod Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2021 

4 let. 

7. Dítě, které má trvalé bydliště mimo školský obvod Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2021 

3 let. 

8. Do naplnění kapacity mohou být přijaty děti mladší 3 let, nejdřív však od dvou let, 

které mají trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod. 

Děti se přijímají v každém bodu podle věku od nejstarších. 

Školský obvod tvoří město Železný Brod a obce Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, 

Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře a Veselí. 

 

V Železném Brodě dne 7. 4. 2021 

          Daniela Lufinková 

               ředitelka MŠ 
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