
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Lesní mateřská škola Boreček, se sídlem Borek č. p. 52, 277 14 Borek 

 

Dle v § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Obec Borek (zřizovatel 
zastupující Lesní mateřskou školu Boreček - předpokládaný zápis do Rejstříku škol k 1. 9. 2021) 
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 
1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Předškolní 
vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2021. 

 

Kritéria pro přijetí: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné 
školní docházky, které mají místo trvalého pobytu na území zřizovatele mateřské školy. 

2. Děti narozené do 31. 8. 2019 s trvalým pobytem na území zřizovatele mateřské školy.  
3. Děti, které mají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy, budou přijímány dle věku 

v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším).  
4. Děti, které se do mateřské školy hlásí se svým sourozencem. 
5. Děti, které nemají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy, budou přijímány dle 

věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším).  

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje starosta obce ve správním řízení. Starosta obce 
zastupuje nově vznikající Lesní mateřskou školu Boreček, jejíž předpokládaný zápis do Rejstříku škol je 
k 1. 9. 2021. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude starosta obce brát v úvahu 
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí.  

Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 je 16. Pod registračními čísly bude 
zveřejněn seznam přijatých dětí (nejpozději 11. 6. 2021) na webové stránce obce Borek 
www.obecborek.cz  a na úřední desce obecního úřadu Borek, kde bude k nahlédnutí po dobu 15 dní. 
Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů budou obesláni rozhodnutím o nepřijetí poštou (do vlastních 
rukou).  

 

V Borku, dne 20. 4. 2021                 

Vratislav Ryk, starosta obce 


