
 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace 

(dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při 

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

  

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti 

od 2 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

popřípadě má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci dle § 50 zákona č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění 

pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání od 

1. 9.  2017. 

 

Pokud jednotlivého kritéria dosáhne více uchazečů, budou seřazeny podle věku (data 

narození) sestupně, od nejstaršího k nejmladšímu.  

 

Přijímány budou děti do výše povoleného počtu uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení 

vedeného MŠMT. 

 
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Č. j.: 268/2019 Číslo směrnice: 6/2019 

Vypracovala: Mgr. Jana Mádlová, vedoucí učitelka MŠ   

Schválila: Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy 

  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 5. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 5. 2019 



Kritéria pro přijetí: 

 

1) K předškolnímu vzdělání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního 

vzdělávání  (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po 

odkladu povinné školní docházky) – pro děti s trvalým bydlištěm na území města 

Nymburk. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu. 

 

2) K předškolnímu vzdělání se přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání  

(v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné 

školní docházky) – pro děti s bydlištěm mimo na území města Nymburk. Uchazeči 

budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu. 

 

 

3) Místo pobytu na území města Nymburk – trvalé bydliště dítěte. Uchazeči budou řazeni 

podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladší.  

 

4) V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, 

budou přijímány děti z jiných obcí. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od 

nejstaršího k nejmladšímu. 

 

Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích 

zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. 

 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve 

smyslu ustanovení § 20 odst. 2, písm. d) školského zákona. 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Mgr. Jana Mádlová, vedoucí učitelka MŠ Růženka.  

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 5. 2019 

 

 

V Nymburce dne: 5. 4. 2019 

 

 

 Mgr. Bc. Soňa Obická, 

 ředitelka školy 


