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Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové 

stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 
2022/2023. 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti rodiče dítěte, která je potvrzena lékařem, že je dítě schopno 
absolvovat docházku do MŠ a je řádně očkováno. 

 
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ na základě vyjádření školského 

poradenského zařízení. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně 
se počet přijímaných dětí bude snižovat. 

 
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 
 
1. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, 

Stračovská Lhota, v případě cizinců místo pobytu a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  
 
2. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, 

Stračovská Lhota, v případě cizinců místo pobytu. 
 
3. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, 

Stračovská Lhota, v případě cizinců místo pobytu. 
 
4. Děti, jejichž sourozenec se v příslušné mateřské škole vzdělává a v dalším školním roce se dále vzdělávat 

bude. 
 
5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota a nejsou ze 

spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku (35). 

 
Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ. 
Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence 

minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ. 
Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče 

o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku. 
 
Ve Mžanech dne 28. 2. 2022  

 

 

   Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel školy 

 

 

 


