
 

 

 

IČO: 709 86 002  |  e-mail: skola@skolagj.cz  |  web: www.skolagj.cz  |  tel: +420 569 442 529 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov 
příspěvková organizace 
 

Mírová 253 

582 82   Golčův Jeníkov 

 

      

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020 
 

 Pro dítě, které dosáhne pátého roku věku do 31. 8. 2019 a starší, je předškolní 

vzdělávání povinné. Přednostně se přijímá dítě patřící do spádového školského 

obvodu MŠ Golčův Jeníkov. 

 Přednostní přijetí dle spádového školského obvodu mají i děti, které do 31. 8. 2019 

dosáhnou třetího roku věku a starší. 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 

nejdříve však pro děti od 2 let.  

 Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

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

podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Výjimkou je dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání 

(§34, zákon 561/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů).   

 Do MŠ lze přijmout 28 dětí (23 dětí s celodenní docházkou a 5 dětí s polodenní 

docházkou).  

 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Golčův Jeníkov, příspěvková organizace, Mírová 

253 stanovil podmínky a kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě 

ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020 

 
K předškolnímu vzdělávání se přijímají: 

 

1. Přednostně se přijímají děti dle dosaženého věku k 31. 8. 2019 od nejstaršího po 

nejmladší, které mají trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu. 

 

2. Děti dle dosaženého věku k 31. 8. 2019 od nejstaršího po nejmladší. 

 

 

   

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov: Mgr. Luděk Ježek 

 

Zástupkyně za mateřskou školu: Mgr. Vladislava Vlčková 

 

 

Golčův Jeníkov dne 2. 4. 2019 
 


