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Čl. 1. Údaje o kritériích  

Ředitelka Mateřské školy Hrádek nad Nisou, Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace, 

stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021. Učiní tak na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a to v případech, 

kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost doložit 

lékařským potvrzením dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Toto ustanovení se netýká dětí v 

povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 5. roku věku do 31. 8. 2020) 
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Čl. 2. Kritéria 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií 

1. Přednostní přijetí 

Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího  

kalendářního roku – předškolní děti (povinná předškolní docházka)  

      Podle § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, se k předškolnímu vzdělávání  

      přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

  

2. Sourozenec v MŠ 

Dítě s místem trvalého pobytu Hrádek nad Nisou, které do 31. 8. příslušného 

kalendářního roku dovrší 3 let věku a v mateřské škole se již vzdělává starší 

sourozenec 

 

3. Věk dítěte 

Pořadí bude určeno věkem dětí – od nejstarších po nejmladší 

 

 

Čl. 3. Zvláštní ustanovení  

 Dítě, které k 31. 8. příslušného roku nedovrší 3 let věku, může být přijato pouze v případě volné 

kapacity školy. Dítě mladší 3let přijaté k předškolnímu vzdělávání již musí být způsobilé plnit 

požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 

školského zákona). 

Přehled přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy 

www.msdonin.cz 

a v listinné podobě v prostorách mateřské školy. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce do vlastních 

rukou na adresu uvedenou v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

 

V Hrádku nad Nisou 12. 4. 2021        

                                              Martina Broschinská 

                    ředitelka školy  
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