
v Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, Třída Osvob. polit. vězňů 241, 
Benátky nad Jizerou 294 71, okr. Mladá Boleslav 

                                                                                                                    č.j.51/2020– Ř 
                                                                                                                    Platnost od 30.3.2020 
                                                                                                                    Skartační znak: A 10 

      
Směrnice 

pro přijímání dětí do mateřské školy 
 
 

Ředitelka Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, Třída Osvobozených. polit. vězňů 
241,okr. Mladá Boleslav ( dále jen mateřská škola ) na základě ustanovení zákona č. 561/2004 
sb., v plném znění, vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 
sb., v patném znění, vydává tuto směrnici: 

 
Čl.1 

Úvodní  ustanovení 
 

Tato směrnice stanoví kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy. 
 

 
Čl.2 

Způsob zveřejnění konání zápisu 
 

1. Zveřejnění v Benáteckém zpravodaji 
2. Zveřejnění na webových stránkách MŠ  
3. Vyhlášení městským rozhlasem 
4. Vyvěšení informačních letáků na dostupných nástěnkách všech mateřských škol 

 
 

Čl.3 
Podmínky pro přijetí 

 
1. Věk dítěte – od 3 let 
2. Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a 

nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontra indikaci ( § 50 zákon č. 258/2000 Sb., v plném znění), toto se 
nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou 

3. Stanovení zkušebního pobytu dítěte – 3 měsíce  (§ 34 zákon č.561/2004 Sb., v platném 

znění)  

 
 
 

Čl.4 
Kritéria pro p řijímání dětí 

 
V případě, že je počet žadatelů vyšší než počet volných míst, postupuje ředitelka  školy 
v přijímání dětí podle následujících kritérií: 



 
1. Děti s odkladem a povinnou předškolní docházkou  
2. Děti podle věku s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou  
3. Děti z jiných obcí 

 
Ředitelce Mateřské školy města Benátky nad Jizerou se vyhrazuje právo rozhodovat o přijetí 
dětí do mateřské školy a během roku přemísťovat děti v sídle mateřské školy nebo na adresu 
odloučených pracovišť 
 

 
 

Čl.5 
Nabytí účinnosti 

 
Směrnice nabývá účinnosti  1.5. 2020 
 
 
 
 
V Benátkách nad Jizerou 30.3.2020 
 
                                                                                                    
                                                                                                                   Bc.  Jana Pucandlová 

                                                                                                                          ředitelka MŠ 
 
 
 
                                                                                 
 
 


