
Zápis 

do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková 

organizace pro školní rok 2019/2020 

 

V souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis 

k předškolnímu vzdělávání  do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková 

organizace: 

koná dne 7. 5. 2019 

od 8.00 hodin do 16.00 hodin 

 v budově Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14 v kanceláři ředitelky školy. 

 

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. 

Pro děti, které dosáhnou věku 5ti let do 31.8. 2019, je od začátku školního roku 

2019/2020 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. 

 

 

2. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení §34 

odst. 5, o očkování dětí. U dětí, pro které je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání 

povinné není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno.  

 

3. Ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy ve správním řízení do 30 

dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 

4. Výsledky správního řízení: 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - budou zveřejněny na 

přístupném místě v MŠ pod registračním číslem (přiděleném v den podání žádosti) po 

dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí se tak považuje za oznámené a nebude zákonnému 

zástupci dítěte doručováno do vlastních rukou. Písemné rozhodnutí o přijetí bude 

součástí spisu, na požádání zákonného zástupce dítěte bude vydán stejnopis. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou 

předáním v MŠ nebo doručeno poštou. 



 

5. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. 

b) školského zákona, ředitelka školy. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií – podmínek pro přijetí 

dítěte – uvedených v následující tabulce: 

Kritéria  Bodové hodnocení 

Povinná předškolní 
docházka 

Děti v posledním roce předškolní 
docházky, které do 31. 8. 2019 
dovrší věku 5 let nebo děti 
s odkladem školní docházky. 

 
12 

Trvalý pobyt Děti, které mají trvalý pobyt 
v Jablonci nad Nisou  

 
10 

Věk dítěte Děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 
věku 4 let 

 
9 

 Děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 
věku 3 let 

 
6 

 Děti mladší tří let: 
nar. od 1.9.2016 do 31.12.2016  
 

 
3 

 Děti mladší tří let: 
nar. od 1.1.2017 a později 
 

0 

Doplňkové kritérium Sourozenec vzdělávající se v dané 
mateřské škole 

  
2 

 

Upřednostnění se týká též dětí 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 § 20 

odst. 2 písm. d) školského zákona. 

Pořadí bude určeno podle daných kritérií a data narození. V případě shodného počtu bodů                

a shodného data narození bude určeno pořadí podle písmene abecedy v příjmení dítěte. 

 

Do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská 14 (MŠ Čtyřlístek) budeme přijímat 

 32 dětí. 

 

V Jablonci nad Nisou 5.4.2019 


