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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců R. A. F. 1989, stanovil kritéria pro 

přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro případ, kdy počet přijatých žádostí překročí 

stanovený maximální počet žáků. 

Přednostně se přijímá: 

1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ve školském 

obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou, případně jiným 

potvrzením o místě bydliště v Nymburce. 

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne třetího roku věku s místem trvalého 

pobytu ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou, 

případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce. 

3. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje příslušnou mateřskou školu. 

* vztahuje se na celé město Nymburk dle vyhlášky č. 1/2017 ze dne 1. 3. 2017 

Kritéria pro určenou MŠ Adélka: 

1. Dle § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání budou přednostně přijímány děti zaměstnanců Základní 

školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 – p.o., Základní školy a Mateřské školy 

Nymburk, Komenského 589 – p.o., Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců 

R.A.F. 1989 – p.o. a Nemocnice Nymburk s.r.o., které jsou tělesně i duševně způsobilé 

k této formě vzdělávání. 

2. V případě, že nebude využita kapacita pro vzdělávání dětí v určené MŠ Adélka dle bodu 

1., platí pro přijetí dětí kritéria obecně platná. 

Informace ke kritériím: 

• V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození, a to od nejstaršího. 

• Kritérium trvalého pobytu se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, 

kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. 

• Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky 

ve smyslu §20 odst. 2, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Mgr. Jiří Cabrnoch, ředitel školy 


