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KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ do MŠ Vítězná na školní rok 2021/22 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská 

škola, Vítězná, okres Trutnov, budou přijímány děti v tomto pořadí: 

1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve Vítězné, které do 31. 8. 

2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.  

2. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

3. Děti s trvalým pobytem ve Vítězné, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně druhého roku. 

4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.  

U dětí mladších tří let bude posuzován nejen věk, ale i celková vyspělost dítěte, která je 

předpokladem k přijetí do kolektivního zařízení. 

 

Další informace a podmínky pro přijetí dítěte:  

 Zákonní zástupci mají povinnost zapsat do mateřské školy dítě, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je ve školním roce 2021/22 povinné pro děti, 

které dosáhnou nejméně pátého roku do 31. 8. 2021. Pro děti s místem trvalého pobytu na 

území Obce Vítězná je MŠ Vítězná spádovou mateřskou školou. 

 Nejmladší děti, které mohou být do MŠ k 1. 9. 2021 přijaty, musí do 31. 8. 2021 dosáhnout 

druhého roku věku. 

 Doložit potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. V 

případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 

kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní 

nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, 

pro které je vzdělávání povinné. 

 O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ 

 Školským obvodem MŠ Vítězná je území Obce Vítězné. 

 

Další informace o činnosti školy, včetně žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jsou 

dostupné na webových stránkách školy www.zsvitezna.cz.  

Ve Vítězné dne 1. 4. 2021  
 
  
Bc. Anna Jiráčková, vedoucí učitelka MŠ    

 

mailto:škola@zsvitezna.cz

