
 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚSTÍ NAD ORLICÍ, POD LESEM 290 

S účinností od 1.4. 2019 ředitelka MŠ stanovila kritéria, podle kterých budou dle zákona 561/2004 Sb., 

přijímány děti k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290, zřizované 

Městem Ústí nad Orlicí. 

KRITÉRIA: 

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (spádové oblasti) 

MŠ, které k 31.8.2020 dovrší 5let-3roky: 

Děti s trvalým pobytem v obci, které k 31.8.2020 dovrší 5let-3 

roky: 

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (spádové oblasti) 

MŠ, které k 31.8.2020 dovrší 2 let  

Děti s trvalým pobytem v obci, které k 31.8.2020 dovrší 2let  

Děti s trvalým pobytem v jiných obcích: 

Sourozenec v mateřské škole 1.9.2020

10 BODŮ 

 

5 BODŮ 

 

5 BODŮ 

2 BODY 

1 BOD 

1 BOD 

POUČENÍ A PODMÍNKY: 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na občany ČR a občany členských států 

EU a jiné cizince, kteří pobývají (jsou oprávněni pobývat) na území ČR déle než 90 dnů a dovrší 31.8.2020 5-ti let. 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení.                                                                                                               

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Při stejném počtu bodů rozhoduje datum narození 

dítěte.   

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 

V individuálních případech ( dítěte se specifickými potřebami) rozhoduje o přijetí ředitelka.  

Dítě nemůže být přijato do MŠ, pokud se nepodrobilo řádnému očkování nebo pokud nepředloží doklad, že je proti 

nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle  ustanovení §50 zákona 

č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů (toto nařízení neplatí pro děti, 

s povinnou předškolní docházkou). 

Na žádost zákonného zástupce a po předložení odůvodnění PPP nebo dětského lékaře je zkušební doba stanovena na 

3 měsíce. 

V případě nesprávných záznamů lze zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.   

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu 

s platnou legislativou. 

V Ústí nad Orlicí dne 1.4.2020                                                                          Iva Vávrová, ředitelka mateřské školy                        


