
                

 
IČO: 70886083 Základní škola TEL: 495 279 711  Mateřská škola TEL: 495 279 740 
DIČ: CZ70886083  E-MAIL: skola@mandyska.cz  E-MAIL: ms.pohadka@mandyska.cz
  www.mandyska.cz    www.ms-pohadka.cz 

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 

Směrnice č. 1/2021 

Stanovení kritérií pro přijetí k docházce do mateřské školy 
 

Č.j.: mand/0306/2021 Účinnost od: 1.5.2021 

Spisový znak: 1.2 Přílohy: 

Změny: k 1.5.2021 se ruší Směrnice č.1/2020 – Stanovení kritérií pro přijetí k docházce do MŠ 

ze dne 1.5.2020 

 

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Pohádka, 

Hradec Králové, Mandysova 1434, po dohodě se zřizovatelem školy stanovuje kritéria pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.  

 

 

Kritéria pro přijetí k docházce do mateřské školy 

 

Pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve 

dnech řádně vyhlášeného Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, převyšuje počet volných 

míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje, bude ředitel školy 

postupovat podle stanovených kritérií.  

1. Děti, které k 31.8.2021 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené 

obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného 

počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

2. Děti, které k 31.12.2021 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, 

v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci 

Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2021/2022 ve 

vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, 

uvedeného ve školském rejstříku. 

3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do 

výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, 

do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku. 

 

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných 

statutárním městem Hradec Králové, nabývají účinnosti ode dne vyhlášení. 
 

 

V Hradci Králové dne 1.5.2021 

 

vypracovala: Bc. Petra Tichá Márová             schválil: Mgr. Jan Faltýnek 

        zástupce ředitele pro MŠ                    ředitel školy 
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