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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav,               

Dukelská 1165, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude 

postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Počet 

přijatých dětí nesmí překročit kapacitu školy.  

Stanovené školské obvody - Obecně závazná vyhláška č.3/2019. 

U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží 

 vyplněnou žádost o přijetí do MŠ 

 kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce 

 doložení řádného očkování dítěte potvrzené lékařem (u povinného předškolního 

vzdělávání nemusí být potvrzeno ve vyjádření od lékaře očkování) 

 kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud je občan státu 

mimo EU 

Kriteria pro přijetí dítěte 

1. Děti, které dosáhnou pěti let do konce stávajícího školního roku, pokud ještě do 

mateřské školy nedocházejí s trvalým bydlištěm v Ml. Boleslavi (v případě cizinců 

místo pobytu) ve spádovém obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském 

domově. 

2. Děti zaměstnanců zřizovatele ve věku od 3 let v souladu s § 34 odst. 8 školského 

zákona. 

3. Děti, které mají trvalé bydliště v Ml. Boleslavi ve stanoveném spádovém obvodu (v 

případě cizinců místo pobytu) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově 

a před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Řazeno od 

nejstaršího po nejmladší. 

4. Děti, které dosáhnou pěti let do konce stávajícího školního roku, pokud ještě do 

mateřské školy nedocházejí s trvalým bydlištěm v Ml. Boleslavi (v případě cizinců 

místo pobytu) v jiném spádovém obvodu nebo jsou umístěné v jiném obvodu 

v dětském domově. 

5. Děti, které mají trvalé bydliště v Ml. Boleslavi, ale v jiném spádovém obvodu (v 

případě cizinců místo pobytu) nebo jsou umístěné v jiném obvodu v dětském domově 

a před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Řazeno od 

nejstaršího po nejmladší. 

6. Děti starší tří let. Řazeno od nejstaršího po nejmladší. 

7. Děti mladší tří let. 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy ve správním řízení 

bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo 60 dnů ve složitějších případech. 

 

V Mladé Boleslavi dne 14.3.2022          Mgr. Zuzana Nečásková – ředitelka školy 


