
Č.j.: 73/2022

Ředitelka Mateřské školy Chlumčany, okres Plzeň-jih (dále jen mateřská škola) stanoví 
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chlumčany.

Přijímání dětí – (kritéria) na školní rok 2022/ 2023

1. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které budou v roce
2022 / 2023 plnit povinnou předškolní docházku. V roce 2022 bude tato povinnost
platit pro děti, které k 31.8.2022 dosáhnou 5 let s  trvalým bydlištěm Chlumčany,
U Keramičky, Hradčany, v případě cizinců oprávněných k pobytu delším než 90
dnů  v  Chlumčanech,  U  Keramičky  a  Hradčanech.  Přednost  mají  také  děti
s odkladem školní docházky.

2. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které před začátkem školního
roku dosáhnou čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě
cizinců oprávněných k pobytu delším než 90 dnů, v Chlumčanech, U Keramičky
a Hradčanech.

3. Děti, které dovrší 3 let k 1.9.2022,  s trvalým bydlištěm Chlumčany, U Keramičky
a  Hradčany,  v  případě  cizinců  oprávněných  k  pobytu  delším  než  90  dnů
v Chlumčanech, U Keramičky a Hradčanech.

4. Děti, které dovrší 3 let do 31.12.2022, které splňují požadavky § 33 zákona 
561/2004 Sb., ve znění platných předpisů (předškolní vzdělávání spočívá ve 
vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče), s trvalým bydlištěm Chlumčany,     
U Keramičky a Hradčany ( tyto žádosti budou posuzovány individuálně).

5. Děti z okolních obcí podle výše uvedených kritérií .

 Při  rozhodování  o  přijetí  dítěte  k předškolnímu  vzdělávání  v mateřské  škole  bude
ředitelka  mateřské  školy  brát  v úvahu  důležitost  jednotlivých  kritérií  ve  výše
uvedeném pořadí 1 - 5

 Při shodném splnění daných kritérií má přednost starší dítě před mladším dítětem 
 Dítě  musí  splňovat  podmínky  stanovené  §50  zákona  258/2000  Sb.,  o  ochraně

veřejného  zdraví,  ve  znění  platných  předpisů,  tj.  dítě  musí  mít  všechna  stanovená
očkování. Tato podmínka se nevztahuje na děti,  které  jsou přijímány k povinnému
předškolnímu vzdělávání.

V Chlumčanech    dne 28.3.2022

                                                                                                                                                       
                                                                                           Bc. Jana Čubrová, ředitelka MŠ
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