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Mateřská škola Lety, okres Praha – západ 

Lety 507,  252 29 Dobřichovice 

IČO: 710 05 811, tel.: 724 267 412 

 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2022/23 
 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti    

od 2 let 

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení      
povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné 

 Přednostně budou přijaty předškolní děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 nebo děti 
s odkladem školní docházky a  trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu Obce Lety, Mořinka, 
Karlík,  Černolice,  pro něž je  předškolní vzdělávání povinné 

 Tato kritéria jsou platná i pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Speciálně vzdělávací 
potřeby musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením 

 Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií až do výše povoleného 
počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 V případě shodnosti bodů je rozhodujícím kritériem věk dítěte, v případě stejného data narození 
rozhodne los za předem stanovených podmínek 

 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, nebo  má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit  
pro kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky). 

 Spádové obvody pro MŠ Lety: Mořinka, Karlík, Černolice 
 

Kriterium 
 
 
 

 Bodové ohodnocení 

* Spádový obvod 
Obce Lety, Mořinka, 
Karlík, Černolice 

ostatní 

Věk dítěte 1) Dosažení věku dítěte 6 let v období 
      od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 -Předškoláci a děti      

s odkladem (povinné vzdělávání)  řazeno sestupně 
dle data narození 

100 60 

2) Dosažení věku dítěte 5 let v období  
     od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 řazeno 
      sestupně  dle data narození 

90 50 

3) Dosažení věku dítěte 4 let v období  
     od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 řazeno sestupně dle    

data narození 

80 40 

4) Dosažení věku dítěte 3 let ve školním roce 2022/23 
     do 31. 12. 2022 

70 30 

5)Dosažení věku dítěte 3 let ve školním roce 2022/23    
od 1. 1. 2023 

20 10 

* Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu 
na území obce.  Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve 
smyslu ustanovení § 20 ods. 2 písm. d) školského zákona.   
 
V Letech dne   4. 4.  2022                                                              Jana Šalková Rozsypalová,   ředitelka         
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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  od 1. června 2022 
do 15. července 2022  

                                                     14. 6.2022 8.00- 15.00 hodin 
 
 
 
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 з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 
року  

 
                                                     14. 6.2022 8.00- 15.00 hodin 
 
 
 
 
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 
perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych 
inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku –  

 
 
                                                      14. 6.2022 8.00- 15.00 hodin 


