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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 2023/2024 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. 2023 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. 12. 2023 dosáhne 

nejméně třetího roku věku (děti narozené do 31. 12. 2020) v pořadí od nejstaršího po 

nejmladší a má trvalé bydliště v Jilemnici, nebo se jedná o cizince 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. 

 

2. Sourozenec, který dosáhne věku 3 let do 31. 12. 2023, a jehož starší sourozenec již 

navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023). 

 

3. Dítě s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které nejsou spádové, a které k 31. 8. 2023 

dosáhne nejméně třetího roku věku (děti narozené do 31. 8. 2020) v pořadí od 

nejstaršího po nejmladší. 

* V době zápisu /tj. 9. 5. 2023 - 11. 5. 2023/ byla určena spádová oblast pro MŠ Jilemnice území města Jilemnice 

 

 

V Jilemnici dne 15. 2. 2023                            Mgr. Monika Králová, MBA 

                                                                                 ředitelka školy, v.r.    
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