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KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitelka Mateřské školy Jilemnice, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném školním roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu. 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2022 dovršily 5 let věku a více 

a dosud nezahájily povinnou školní docházku. 

Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým bydlištěm v Jilemnici* přijaty bez výhrady – 

nebudou se na ně vztahovat níže uvedená kritéria (Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 

4). 

 

Kritéria: 

 

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě, které k 31.8.2022 dosáhne nejméně 

třetího roku věku (děti narozené do 31. 8. 2019) v pořadí od nejstaršího po nejmladší a má trvalé 

bydliště v Jilemnici. 

2. Dítě s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které nejsou spádové, a které k 31. 8. 2022 

dosáhne nejméně třetího roku věku (děti narozené do 31. 8. 2019) v pořadí od nejstaršího po 

nejmladší. 

 

* V době zápisu /tj. 2. 5. 2022 - 16. 5. 2022/ byla určena spádová oblast pro MŠ Jilemnice území města Jilemnice 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května 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 
spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky – je určen termín zápisu – 8. 6. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin na 
adrese Roztocká 994.  

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою 
для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про 
перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні 
відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування – 8. 6. 2022 od 16:00 
do 17:00 hodin na adrese Roztocká 994.  

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja 
toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro 
perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja 
cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja – 8. 6. 2022 od 16:00 do 17:00 hodin na 
adrese Roztocká 994.  

 

V Jilemnici dne 15. 3. 2022    Mgr. Monika Králová, ředitelka školy, v.r.    
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