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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  

na školní rok 2022/2023 
 

Č.j.: 27/22 

Schválila: Mgr. Lenka Kučerová 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 21. 3. 2022 

 

Ředitelka Mateřské školy Louny, Šafaříkova 2539 stanovuje následující kritéria, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu takto: 

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem 

školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 

mateřské školy. 

 

2. Děti, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku a 

mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy. 

 

3. Děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku a 

mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu mateřské školy. 

 

4. Ostatní děti, které mají trvalé bydliště na území zřizovatele školy. Pokud součet 

počtu dětí v bodě 1), 2) a 3) přesáhne stanovenou kapacitu mateřské školy, rozšiřují se 

hodnotící kritéria v bodě 3) takto: 

 

3.1 Přednostně budou přijímány děti, jejichž sourozenec navštěvuje naše 

zařízení  

3.2 Přednostně budou přijímány děti od nejstaršího sestupně  

k nejmladšímu 

 

 4.   Děti, které nemají trvalé bydliště na území zřizovatele školy sestupně  

       od nejstaršího. 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií 

ve výše uvedeném pořadí. 

 

Předpokládaný počet přijatých dětí na školní rok 2022/2023 – 32 dětí 

 

Poznámka: Školský obvod MŠ Louny, Šafaříkova 2539, příspěvkové organizace je 

stanoven Obecně závaznou vyhláškou č.1/2017 „o stanovení školských obvodů spádových 

mateřských škol zřizovaných městem Louny“ vydanou MÚ Louny. 

 

 

V Lounech dne 21. 3. 2022                                Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy 
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Příloha č.1: Školský obvod MŠ Louny, Šafaříkova 2539 

 

Školský obvod Mateřské školy Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace, 

tvoří náměstí, ulice nebo jejich části v místní části Louny: 

 

 Baarova 

 Beneše z Loun 

 Bezejmenná  

 Blahoslavova  

 Cukrovarská zahrada  

 Česká  

 Českých Bratří  

 Hilbertova 

 Hrnčířská  

 část ulice Husova od železničního přejezdu ve směru do centra města 

 Jakoubkova  

 Jeronýmova  

 Klášterní  

 Komenského náměstí 

 Korunní 

 Krátká 

 Mírové náměstí  

 Na Valích  

 pravá strana ulice Osvoboditelů ve směru na západ  

 Pivovarská 

 Pod Cukrovarem  

 Pod Šancemi  

 Pražská  

 Prokopova  

 Skupova  

 Sladovnická 

 Šafaříkova  

 Táboritská  

 U Stadionu  

 Ve Fortně  

 Vrchlického 

 Žatecká 

 Židovská 

 


