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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2023/2024 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Bělohradská Mateřská škola, Horní Nová Ves 

112, Lázně Bělohrad, 507 81, stanovuje po dohodě se zřizovatelem školy, městem Lázně 

Bělohrad, v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s 

Dohodou o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, kritéria pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.  

Společným školským obvodem se rozumí místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo 

pobytu, v Lázních Bělohradě nebo v některé jeho části: Brtev, Dolní Javoří, Dolní Nová Ves, 

Prostřední Nová Ves, Horní Nová Ves, Hřídelec, Lány, Uhlíře, popřípadě v jedné z 

následujících obcí: Choteč, Lukavec u Hořic, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota. 

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, podle 34, odst. 1 Školského   zákona 

561/2004 Sb. v platném znění, tedy dovrší k 31.8.2023 pěti let, s trvalým pobytem, v případě 

cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu. 

2. Děti, které k 31.8.2023 dovrší nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. 

3. Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod, 

podle věku od nejstarších po nejmladší. 

4. Děti, které k 31.8.2023 dovrší dvou let a je pro ně Bělohradská MŠ spádová – mají trvalý 

pobyt, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu 

Pro ředitelku školy jsou kritéria závazná a bude podle nich postupovat, pokud počet žádostí o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně 

vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému 

školnímu roku disponuje. Výše nejvyššího povoleného počtu dětí je stanovena ve školském 

rejstříku. 

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným 

opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 

2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Lázních Bělohradě 08.03.2023                 

Mgr. Jana Brádlová 

ředitelka školy 


