
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace 

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok 2020/2021 

 

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.  

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.  

 

Školský obvod spádové mateřské školy je území obce Bozkov.  

 

 

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 

 

1. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší pěti let, popř. s odkladem povinné školní docházky a má místo 

trvalého pobytu ve školském obvodu Bozkov, v případě cizinců místo pobytu v Bozkově 

(povinné předškolní vzdělávání) 

 

2. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší tří let, a má místo trvalého pobytu ve školském obvodu Bozkov, 

v případě cizinců místo pobytu v Bozkově. 

 

3. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší pěti let, popř. s odkladem povinné školní docházky a nemá 

místo trvalého pobytu ve školském obvodu Bozkov (povinné předškolní vzdělávání) 

 

4. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší tří let, a nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu 

Bozkov, v případě cizinců místo pobytu v Bozkově. 

 

5. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší dvou let, a má místo trvalého pobytu ve školském obvodu 

Bozkov, v případě cizinců místo pobytu v Bozkově. 

 

6. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší dvou let, a nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu 

Bozkov, v případě cizinců místo pobytu v Bozkově. 

 

V rámci jednotlivých kritérií budeme postupovat dle data narození od věkově nejstarších.  

 

Počet dětí, které je možné přijmout: 3 

 

 

 

V Bozkově dne 27. 3. 2020 

 Mgr. Jana Valská 

ředitelka školy 


