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Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Bobrová pro školní rok 2022/23 

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na 

základě ust. § 165 odst. 2 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 v případě, kdy 

počet žádostí o přijetí k PV překročí počet volných míst pro přijetí v MŠ.   

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti narozené do 31. 8. 2017 včetně, na které se 

vztahuje povinné předškolní vzdělávání, a děti s odloženou povinou školní docházkou včetně, 

s trvalým pobytem na území obce Bobrová (školský obvod MŠ).  

2. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti narozené do 31. 8. 2018 včetně s trvalým 

pobytem na území obce Bobrová (školský obvod MŠ).   

3. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti narozené do 31. 8. 2019 včetně s trvalým 

pobytem na území obce Bobrová (školský obvod MŠ).   

4. Do mateřské školy se dále přijímají děti narozené do 31. 8. 2017 včetně, které nemají trvalý 

pobyt na území obce Bobrová (školský obvod MŠ).   

5. Do mateřské školy se dále přijímají děti narozené do 31. 8. 2018 včetně, které nemají trvalý 

pobyt na území obce Bobrová (školský obvod MŠ).   

6. Do mateřské školy se dále přijímají děti narozené do 31. 8. 2019 včetně, které nemají trvalý 

pobyt na území obce Bobrová (školský obvod MŠ).   

7. Do mateřské školy se přijímají děti narozené do 31. 8. 2020 včetně s trvalým pobytem na 

území obce Bobrová (školský obvod MŠ).  

Děti budou přijímány v řádném pořadí od kritéria 1 do bodu 7 a v jednotlivých kategoriích 

budou seřazeny dle data narození od nejstaršího po nejmladší dítě do počtu volné kapacity 

školy.  

Mateřská škola podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů, může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci. Toto se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.  

 

V Bobrové, dne 23. 3. 2022 

 

         

        Mgr. et Bc. Gabriela Mikišková 

                                                                                                   ředitelka MŠ Bobrová  

mailto:ms.bobrova@tiscali.cz
http://skolka.mestysbobrova.cz/

