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Kritéria pro přijetí dětí k docházce do Mateřské školy Lom pro školní 
rok 2018/19 

1. Dítě, které v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. dítě, které nejpozději k 31. 8. 
2018 dovrší věku 5 let (děti narozené do 31. 8. 2013), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města 
Lom 

2. Dítě, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 4 let (děti narozené do 31. 8. 2014), s trvalým bydlištěm ve 
spádové oblasti města Lom a s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným úplným 
očkováním dle normy ČR  

3. Dítě, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 3 let (děti narozené do 31. 8. 2015), s trvalým bydlištěm ve 
spádové oblasti města Lom a s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu s platným úplným 
očkováním dle normy ČR  

4. Dítě, které již v MŠ Lom má sourozence, s potvrzením lékaře o vhodném zdravotním stavu 
s platným úplným očkováním dle normy ČR  

5. Dítě, které v posledním roce před zahájením školní docházky dovrší věku 5 let, s trvalým 
bydlištěm v jiné spádové oblasti 

 

Da lé budou mí sta obsazova na postupné  od vé kové  néjstars í ch dé tí  k néjmlads í m s trvaly m 

pobytém zé spa dové  oblasti mé sta Lom do naplné ní  volné  kapacity matér ské  s koly. V pr í padé , z é 

kapacita s koly sé nénaplní  dé tmi zé spa dové  oblasti, budou pr ijí ma ny dé ti i z jiny ch spa dovy ch 

oblastí .  

Tato krité ria urc ujé s kolsky  za kon v § 34 odst. 3 v aktua lní m zné ní  o povinné m a pr édnostní m 

pr ijí ma ní  dé tí , vz dy s podmí nkou trvalé ho pobytu vé spa dové m obvodu matér ské  s koly 
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K za pisu lzé pr ijí t i s dí té tém mlads í m tr í  lét, alé takové  dí té  musí  by t schopné  u c astnit sé 

pr éds kolní ho vzdé la va ní  v souladu s Ra mcovy m vzdé la vací m programém pro pr éds kolní  

vzdé la va ní , pr ijétí  jé v tomto pr í padé  vz dy za vislé  na individua lní m posouzéní  r éditélé Za kladní  

s koly a Matér ské  s koly Lom, okrés Most. Pr édnostné  budou vs ak pr ijí ma ny dé ti dlé vy s é 

uvédény ch krité rií . 

                         

 

 

                                                                                                                        

 

  Bc. Jakub Ozan a k v. r. 

                                                                                                                 Statuta rní  za stupcé vykona vají cí  c innost r éditélé s koly 

 


