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Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání          

pro školní rok 2020 - 2021 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření 

k organizace zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

 

Ředitelka mateřské školy Těchlovice 120, Lhota pod/Libčany, 503 27, rozhoduje o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání na základě § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/202  

proběhne od 02. 05. 2020 do 16. 05. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

v MŠ. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a 

dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat. Přijímání do mateřské školy je 

možné pouze do naplnění kapacity 24 dětí. 

 

Ředitelka mateřské školy stanovuje s účinností od 11. 04. 2020 následující kritéria, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

1) Přednostně budou přijaty děti, které před začátkem školního roku 2020-2021 dosáhnou 

nejméně třetího roku věku a pro něž je mateřská škola spádová (obec Těchlovice) 

2) Děti, které mají trvalý pobyt v obcích Radíkovice, Hrádek a Radostov a dosáhnou 

dnem 01. 09. 2020 tří let. 

3) Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou pátého roku věku a pro 

něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší). 

4) Děti s trvalým pobytem v Těchlovicích a místních částech (Radíkovice, Hrádek, 

Radostov) podle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší k 31. 12. 2020 tří let. 

 

Průběh zápisu: 

Zápis bude mít pouze formální část. Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte 

k předškolnímu vzdělávání podáním žádosti. Žádost s dalšími povinnými tiskopisy je 

k dispozici na webových stránkách školy ms.obectechlovice.cz., je možné ho vyzvednout 

na OÚ Těchlovice. 

Žádost lze doručit následujícími způsoby: do datové schránky jj6vpxk, emailem 

s uznávaným elektronickým podpisem, poštou na adresu MŠ či osobně 14. 05. 2020 od 

9:00 – 12:00 hod. 

Výsledky budou zveřejněny po zápisu na úřední desce obce, na hlavních dveřích MŠ a na 

webových stránkách školy dne 26. 05. 2020 

Zákonní zástupci, jejichž dítě nemohlo být do MŠ přijato, obdrží rozhodnutí o nepřijetí 

poštou. O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. 

 

 

 

V Těchlovicích 10. 04. 2020                                                    Jindřiška Svatoňová                           

                                                                                                  ředitelka školy                    

http://www.ms.obectechlovice.cz/

