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Podmínky a kritéria  pro přijímání dětí k předškolnímu    

vzdělávání na školní rok 2019/2020 

 
 

           Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 
 

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, 

nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci( § 50 zákona č. 258/2000 Sb.) . 

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné (k 31.8.2019 dosáhne věku 5-ti let, včetně), 

nepožadujeme  doklad o očkování. 

 O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy 

 na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 

registrujícího lékaře. 

Mateřská škola se organizuje pro děti zpravidla od 3let do 6 let, nejdříve však pro děti 

 od 2 let. 

 

 

             Kritéria pro přijímání dětí   -   školní rok 2019/2020 

 
1, přednostně děti, které dosáhnou 5-ti let  k 31.8.2019 (včetně) – povinně předškolně 

vzdělávané , pokud mají místo trvalého pobytu , v případě cizinců pobytu, ve školské obvodu 

mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku 

 

2, přednostně děti, které dosáhnou nejméně  třetího roku věku k  31.8.2019  ( děti narozené 

do 31.8.2016 , včetně ) , pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, ve 

školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku 

 

3,  dále děti  podle data narození (od nejstaršího po nejmladší),  nejdříve však od 2 let, pokud 

mají místo trvalého pobytu , v případě cizinců pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a 

to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku 

 

4, dále přijímáme do volné kapacity děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodě 

MŠ podle data narození (od nejstaršího po nejmladší) zpravidla od 3 let, nejdříve však od 2 

let 
 

Školský  obvod  mateřské  školy  tvoří  území  obce  =  děti s  místem  trvalého    

pobytu ,v případě cizinců pobytu, ve  městě Chotěboř  a v  jeho místních částech  
 

Pro umístění dětí na jednotlivá pracoviště platí tato kritéria. 
 

1. Dítě je umístěno do stejné MŠ jako již docházející sourozenec 

2. Dítě je umístěno podle   místa bydliště ( nejblíže  MŠ) 


