
Mateřská škola Dobřany, okres Plzeň –jih, příspěvková organizace 

 
Kritéria pro zařazení dítěte do předškolního zařízení 

na školní  2019/2020 

 
PODMÍNKY  A  KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K PŘEŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

VE ŠKOLNÍM  ROCE  2019/2020 

 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka po dohodě s obcí, v době od 2. do 16. května 

předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno. 

O zařazení do MŠ rozhoduje ředitelka školy. 

Podmínky: 

1. Přijímací řízení do Mateřské školy Dobřany, Loudů 850, okres Plzeň – jih, 

příspěvkové organizace (dále jen MŠ) pro školní rok 2019/2020 je určeno dětem 

předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Případné výjimky je nutné osobně 

domluvit s ředitelkou školy. 

 

2. Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné 

ve všech kolonkách, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném 

ředitelkou školy. 

 

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

14/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovila ředitelka 

Mateřské školy Dobřany, Loudů 850, okres Plzeň - jih kritéria k přijímání dětí na školní 

rok 2019/2020. 

                                            Kritéria pro přijetí : 
Hlavní kritéria 

 
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením školní docházky. 

2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti  s odkladem školní docházky. 

3. Pro přijetí je nezbytná zdravotní způsobilost dítěte – doklad o pravidelném očkování 

(zákon č. 258/2000 Sb.). 

Další kritéria 

4. Dovršení 4 let k 1.9.2019 

5. Dovršení 3 let k 1.9.2019 

6. Upřednostněny budou děti s celodenní docházkou. 

7. Oba rodiče/ zákonní zástupci jsou prokazatelně zaměstnáni. 

Pomocná kritéria  

8. Děti, které mají trvalé bydliště v Dobřanech 

9. Rodič nebo zákonný zástupce je samoživitel 

10. Zařazení do MŠ doporučuje lékař nebo odborné zdravotní pracoviště 

11. Dítě, jehož sourozenec danou MŠ již navštěvuje 

12. Dítě dosáhne 3let věku do prosince 2019 včetně. 

V případě rovnosti jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším). 
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