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Základní škola a Mateřská škola Jílovice vyhlašuje 
 
 
 
 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 

2022/2023 
 

 

Zápis proběhne ve dnech 9. května až 13. května 2022 v budově MŠ Jílovice. Rodiče 

si stáhnou potřebné formuláře na stránkách školy (možno i vyzvednout v MŠ). Každému 

žadateli bude přiděleno registrační číslo. K zápisu s sebou přineste ještě občanský průkaz a 

rodný list dítěte. Příjem vyplněných žádostí je v uvedené dny v době 7.00 hod – 16.00 hod.  

Protože zájem o umístění dětí do mateřské školy zpravidla převyšuje kapacitu školy, 

bude ředitel školy při příjímání postupovat podle pevně stanovených kritérií. 

Seznam přijatých bude vyvěšen bezprostředně po ukončení přijímacího řízení na 

veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy. Vyrozumění o nepřijetí bude 

každému rodiči předáno písemně do 14 dnů od konání zápisu. 

 

    

 

                                                                          ředitel ZŠ a MŠ Jílovice Mgr. Jiří Havel 
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Podmínky pro přijetí do mateřské školy pro školní rok 

2022/2023 

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky (pětileté a děti s odkladem školní docházky) s místem 

trvalého bydliště na území obce Jílovice, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Děti 

mladší 2 let se podle platného znění školského zákona nepřijímají. V případě počtu žádostí 

převyšujících hygienickou kapacitu školy, bude ředitel postupovat při rozhodování o přijetí 

podle těchto kritérií: 

 

 Kritéria pro zápis do MŠ Bodové ohodnocení 

1. Příslušnost ke školskému obvodu obce Jílovice 25 

2. Předškolní věk dítěte (zápis do ZŠ v tomto školním roce) 20 

3. Dosažení 4 let věku dítěte do 31. 8. 2022  15 

4. K základnímu vzdělání nastoupí do ZŠ Jílovice 10 

5. Dosažení 3 let věku dítěte do 31. 8. 2022 5 

6. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte – starší je přijato 

přednostně 

 

 


