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PODMÍNKY  A  KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

VE ŠKOLNÍM  ROCE  ............. 
 

Podmínky 

1. Přijímací řízení do Lesní mateřské školy Jurta, Vítězství 121, Děčín XXXIII - Nebočady, pro školní rok 
…………………………………. je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Případné 
výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy. 

2. Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech kolonkách, 
je nutné odevzdat zpět do mateřské školy do.......................................... Čas odevzdání není rozhodující pro 
určení pořadí při přijímacím řízení.  

Kritéria 

Přednostně přijímáme děti, které již dříve navštěvovaly Lesní klub Jurta, dále také sourozence 
dětí, které lesní školku nebo ZŠ Jurta navštěvují. U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v 
pořadí od nejstaršího a vyváženost zastoupení obou pohlaví. 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Děti prokazatelně zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců, studujících v prezenčním denním 
studiu, vedených na ÚP), kteří přihlašují dítě k celodenní docházce a mají již sourozence v Mateřské 
škole Jurta (lze doložit potvrzením zaměstnavatele o zaměstnání). 

3. Děti prokazatelně zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců, studujících v prezenčním denním 
studiu, vedených na ÚP), kteří přihlašují dítě k celodenní docházce (lze doložit potvrzením 
zaměstnavatele o zaměstnání).  

4. Děti matek na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem přihlášené k celodenní docházce 
a děti nepracujících rodičů, zákonných zástupců přihlášené k celodenní docházce. 

5. Děti přihlášené k omezené docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím. 

 

Prosíme o doložení skutečností uváděných rodiči nebo zákonnými zástupci. Pokud neprokáží 
nárok v souladu s kritérii, budou posuzováni jako rodiče či zákonný zástupce na dalším místě. 

 
V Děčíně dne  
 
 
 
 
……………………………………… 
Mgr. Petra Landsperská                                   
ředitelka Lesní mateřské školy Jurta  


