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                    KRITÉRIA PRO PŘJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ VALTROVICE 

                                        pro školní rok 2021/2022 

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, jejichž rodiče si v MŠ podají písemnou žádost o 

přijetí zpravidla v den zápisu. Žádost je ke stažení na webových stránkách obce Valtrovice, 

v kolonce MŠ VALTROVICE – Dokumenty ke stažení. Děti budou přijímány v tomto pořadí od 

nejstaršího: 

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se přijímají přednostně 

(děti, které dovrší ve škol.roce 2021/2022 šest a více let, § 34a Školského zákona) a mají 

trvalý pobyt ve spádové obci Valtrovice. 
Děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 

2. Dále se přijímají přednostně děti, které ve školním roce 2021/2022 dovrší pěti roků a mají 

trvalý pobyt v obci Valtrovice. 
Děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 

3. Dále se přijímají přednostně děti, které ve školním roce 2021/2022 dovrší čtyři roky a mají 

trvalý pobyt v obci Valtrovice. 

Děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 

4. Dále se přijímají přednostně děti, které dovrší do 1.9.2021 věku tří let a mají trvalý pobyt  

v obci Valtrovice. 

Děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019 

5. Děti mladší tří let jsou přijímány, je-li volná kapacita MŠ, v případě, že oba rodiče pracují, 

dítě splňuje základní požadavky sociální zralosti a mají trvalý pobyt v obci Valtrovice. Tyto 

děti jsou přijímány se zkušební dobou na 3 měsíce. 

6. Děti z jiných obcí se budou přijímat, dle volné kapacity MŠ a dle výše uvedených kritérii. 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

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

(kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky) 

 

Všechny děti jsou přijímány k celodennímu pobytu v mateřské škole. Docházku si rodiče 

mohou upravit písemnou dohodou. 

 

Ve Valtrovicích, dne 18.3.2021                                                                  Radvanská Martina, 
                                                                                                                         ředitelka MŠ Valtrovice 
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