
Kritéria přijetí dětí do Mateřské školy Blovice na školní rok 2023/24 

 Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb.,  ve znění vyhlášky 
43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, jsou pro příjímání dětí do 
Mateřské školy Blovice stanovena níže uvedená kritéria.  
  
Hlavní kritéria: 
 
1. Přednostně jsou přijímány děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,      
a které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice a obcí Ždírec a Louňová 
Předškolní vzdělávání je povinné od 1. září školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Pokud  dítě dosáhne pěti 
let do 31. srpna 2023, je zákonný zástupce povinen přihlásit je k předškolnímu vzdělávání ve 
školním roce 2023/2024. 

 
2. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však  
děti od 2 let, které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice. 
Děti jsou přijímány v pořadí podle věku od nejstarších po nejmladší, do naplnění kapacity MŠ. Dítě 
mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.  
  
3. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však  
děti od 2 let, které mají místo trvalého pobytu na území obcí Ždírec a Louňová 
Děti jsou přijímány v pořadí podle věku od nejstarších po nejmladší, do naplnění kapacity MŠ. Dítě 
mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.  

  
Seznámen s kritérii                                                                    ……………………………………….. 
                               Podpis zákon. zástupce dítěte 
 
 
 
Zmocnění 
 
Já, níže podepsaný (otec) …..………………………….………..…………………………………… 
bytem………………………………………………………………………............................................ 
Zmocňuji 
Jméno (matku)………………………….………......................................…………………………….. 
bytem……………………………………………………………………….......................................... 
ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů k zastupování a jednání v přijímacím řízení na školní rok 2023/24 k předškolnímu 
vzdělávání v Mateřské škole Blovice. 
Jméno dítěte…………………….…………………………………………nar……………………...… 
bytem…………………………………………………………………………………………………… 
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Blovice. 
 
V ………………..……   dne…………………                            podpis……………………………… 


