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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, 5. května 233, 403 32 Povrly stanovuje následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro
školní rok 2020/2021. 

Učiní  tak  na základě  ustanovení  §  165 odst.  2  písm.  b)  zákona č.  561/2004 Sb.,  
o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  ve  znění
pozdějších  předpisů  a  to  v případech,  kdy  počet  žádostí  o  přijetí  podaných  zákonnými
zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu. 

I.

Do  mateřské  školy  může  být  přijato  pouze  dítě,  které  se  podrobilo  stanoveným
pravidelným  očkováním,  je  proti  nákaze  imunní  nebo  se  nemůže  očkování  podrobit  pro
kontraindikaci.  Zákonný  zástupce  musí  tuto  skutečnost  doložit  lékařským potvrzením dle
ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů. 
Toto ustanovení se netýká dětí v povinném předškolním vzdělávání (děti, které dosáhnou 
5. roku věku do 31. 8. 2021).      

II.

Kritéria:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Povrly
a příslušných částí obce dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 Obce Povrly ze dne 10. 3.
2017 (viz příloha), který dosáhl 5. roku věku do 31. 8. 2021.

2. K předškolnímu vzdělávání  se dále  přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci  Povrly  
a příslušných částí obce dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 Obce Povrly ze dne 10. 3.
2017 (viz příloha), který dosáhl 4. roku věku do 31. 8. 2021.

3. K předškolnímu vzdělávání  se dále  přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci  Povrly  
a příslušných částí obce dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 Obce Povrly ze dne 10. 3.
2017 (viz příloha), který dosáhl 3. roku věku do 31. 8. 2021.

4. K předškolnímu vzdělávání se dále přijímá uchazeč, který dosáhl 5. roku věku do 31. 8.
2021.

5. V případě volné kapacity budou přijímány děti mladší 4 let dle věku – přednost mají starší
děti. 

Tímto se ruší platnost předcházející směrnice z 9. 3. 2020.

Mgr. Věra Slezáčková
                          ředitelka školy


