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Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 

Maximální počet dětí, které je možno přijmout: 7 

 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka Základní školy a mateřské školy, Dolní Lánov postupovat 

v případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci bude větší, než stanovená kapacita 

maximálního počtu přijatých žáků:  

Přednostně budou přijímáni: 

1) Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3. roku věku, pro které je  

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

2) Děti, které mají trvalý pobyt v obci Dolní Lánov (podle věku od nejstarších po nejmladší). 

3) Děti, jejichž sourozenec se v MŠ vzdělává a ve školním roce 2022/ 2023  

se bude dále vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší). 

4) Losování 

 

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně a dětí mladších tří let, se 

počet přijímaných dětí bude snižovat.  

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění 

pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR   („uprchlíci“) 

s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  7. 6. 2022 od 

8:00 hod. do 15:00 hod.  

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для 
того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про 
перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні 
відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 7 червня 2022 (8:00-

15:00 годин) 

 
Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja 
toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebu
vannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych i
nozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja 7 červnja 2022 roku (8:00-15:00 hod.) 
 

12. 4. 2022      Mgr. Koniková Lucie 

       (ředitelka) 

 

 

 


