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Základní škola a Mateřské škola,
Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
Tel: 487 829 320, 487 871 135, fax: 487 829 321 e-mail: zsjizni@seznam.cz

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa,
Jižní 1903, příspěvková organizace (dále jen ředitel školy), v souladu s ustanovením § 165
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v
případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné
školní docházky. Od 1. 9. 2017 je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky předškolní vzdělávání povinné.

II.
Ředitel školy bude postupovat dle uvedených kritérií:
1. Dítě, které k 31. 8. stávajícího školního roku dovrší věku 5 let s trvalým pobytem na území
školského obvodu spádové mateřské školy (území města Česká Lípa) - povinné předškolní
vzdělávání.
2. Dítě, které dovrší věku 3 let k 31. 8. stávajícího školního roku, má trvalý pobyt v České
Lípě a jehož sourozenec se již vzdělává nebo se od 1. 9. 2022 bude vzdělávat v Základní
škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Jižní 1903, p. o.
3. Dítě, které dovrší věku 3 let k 31. 8. stávajícího školního roku, s trvalým pobytem v České
Lípě.
4. Dítě, které nemá v den zápisu trvalý pobyt v České Lípě, podle kritérií 1-3.
Děti budou v rámci jednotlivých kritérií přijímány dle data narození od nejstarších.

III.
Zvláštní ustanovení
a) V případě volné kapacity školy může být přijato dítě, které k 31. 8. příslušného roku
dovrší 2 let věku a je zcela způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým
a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona).
b) Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České
republiky (ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona).
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IV.
Registrační číslo Vám bude vydáno u zápisu. Přehled registračních čísel přijatých dětí bude
zveřejněn na webu školy www.zsmsjizni.cz a dále na níže uvedených místech:
1. ZŠ Jižní 1903 – vstupní prosklené dveře ZŠ
2. MŠ Jižní 1970 – vstupní prosklené dveře MŠ

V.
Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce do vlastních rukou na adresu uvedenou v
žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V České Lípě 05. 04. 2022

………………………………
Mgr. Bc. Jan Policer
ředitel školy

