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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

Č.j. 55/2021 

Účinnost od 1. 5. 2021 

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ.  

Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Roztoky u Jilemnice, příspěvkové organizace stanovila 

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 

písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní 

docházky. Pro školní rok 2021-2022 bude uvolněno 10 míst pro přijetí nových dětí. 

 

II. 

V souladu s ustanovením § 34a školského zákona budou přednostně přijaty děti s povinným 

předškolním vzděláváním – tzn. ty, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let věku s trvalým bydlištěm 

v obci Roztoky u Jilemnice. 

III. 

Pokud nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy 

ředitelka z následujících kritérií. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září školního roku 2021-2022. 

1. Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 nejméně tří let. Pořadí přijetí bude stanoveno podle věku 

(nejstarší na 1. místě …) a zároveň mají trvalé bydliště v obci Roztoky u Jilemnice. 

2. Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 nejméně dvou let, přednostně ty, které mají v MŠ sourozence 

a zároveň mají trvalé bydliště v obci Roztoky u Jilemnice. 

Žádosti k přijetí podané ke dni zápisu mají všechny stejnou váhu. 

V Roztokách u Jilemnice 27. 4. 2021 

    

                                                  ………………………. 

      Mgr. Kateřina Zahálková, ředitelka školy 


