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Zápis dětí do Mateřské školy ve Staré Říši pro školní rok 

2021/2022 
 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci 

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení 

nouzového stavu vydalo Ministerstvo školství opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2021/2022 

. 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve čtvrtek 6. 5. 2021   

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

 
Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

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

kontraindikaci  (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, v platném znění), 

s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

 

Pro školní rok 2021/2022 stanovila ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Staré Říši 

následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s §34 odst. 1 školského zákona pro děti ve 

věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

 

1. Děti narozené do 31. 8. 2016, které budou přijímány k povinné předškolní docházce 

s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Stará Říše, příspěvková organizace. 

2. Děti narozené do 31. 8. 2017 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Stará  

 Říše, příspěvková organizace. 

3. Děti narozené do 31. 8. 2018 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Stará  

 Říše, příspěvková organizace 

3. Ostatní děti podle věku. 

4. Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů. 
 

 

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele 

(zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte). 

 

Ve Staré Říši dne 25. 3. 2021                                                            Mgr. Ilona Kazdová 

                                                                                                        ředitelka ZŠ a MŠ Stará Říše 
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