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Kritéria  pro  přijímání  dětí  do  Masarykovy  MŠ  Roudnice  nad
Labem

Ředitelka  Masarykovy  mateřské  školy  Roudnice  n.  L.,  Dobrovského  1217  stanovila
následující  kritéria,  podle  kterých  bude  postupovat  při  rozhodování  o  přijetí  dítěte
k předškolnímu  vzdělávání  v mateřské  škole  v případech,  kdy  počet  žádostí  podaných
zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu:

1. Děti od nejstarších narozené do 31. 12. roku, ve kterém začíná daný školní rok,
s trvalým pobytem ve spádové oblasti Roudnice nad Labem.

2. Ostatní děti podle věku od nejstarších, které mají trvalý pobyt v jiné spádové
oblasti než je Roudnice nad Labem narozené do 31. 12. roku, ve kterém začíná
daný školní rok.

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.
Dítě, které v období do 1. září následujícího školního roku nedosáhne věku 2 let, nemůže

být do MŠ přijato.
Do mateřské školy bude přijato zdravé dítě, které absolvovalo předepsaná očkování.
K předškolnímu vzdělávání a školským službám mají cizinci, kteří nejsou občany EU

nebo  jejich  rodinnými  příslušníky,  zajištěn  přístup  za  stejných  podmínek  jako  státní
občané  ČR za  podmínky,  že  na  našem území  mají  oprávnění  k  pobytu  nad  90  dnů,
popřípadě zvláštní  právní postavení cizince dle výčtu v § 20 odst.  2 písm. d).  novely
školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.), kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a
školským službám.
 

V Roudnici nad Labem
2. 1. 2020

Mgr. Zuzana Francová
ředitelka Masarykovy 
mateřské školy Roudnice n. L.,
Dobrovského 1217
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