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Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Nový Jáchymov stanovuje následující kritéria, 

podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení§ 165 ods.2 písm. b) 

zákona č. 561/2004 Sb. (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 školním roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí 

pro Mateřskou školu Nový Jáchymov. 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě 

mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 

docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.  

Pořadí kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:  

1. Dítě s místem trvalého pobytu Nový Jáchymov, na které se vztahuje povinné předškolní 

vzdělávání dle §34, zák. 561/2004, tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2021.  

2. Dítě s místem trvalého pobytu Nový Jáchymov, které před začátkem školního roku 

(do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších 

po nejmladší.  

3. Dítě s místem trvalého pobytu Nový Jáchymov, které před začátkem školního roku 

(do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších 

po nejmladší.  

4. Dítě s místem trvalého pobytu Nový Jáchymov, které dosáhne nejméně třetího roku věku 

do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2021), podle data narození od nejstarších 

po nejmladší.  

5. Ostatní děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.  

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.  

V průběhu školního roku se přijímají děti pouze v případě uvolnění kapacity MŠ, v pořadí 

určeném při zápisu.  

Účinnost: od 1. 5. 2021 

Nový Jáchymov dne 27. 4. 2021                          

Mgr. Hana Marková 

 ředitelka školy 

 


