
MATEŘSKÁ ŠKOLA KATUSICE, okres Mladá Boleslav,  

U Mateřské školy 124, 294 25 Katusice, příspěvková organizace 

IČ: 71010815, tel.: 326 394 255, e-mail: mskatusice@seznam.cz 

 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy Katusice, okres Mladá Boleslav 

S platností od 1. 3. 2022 

 

Do mateřské školy budou na základě žádosti zákonných zástupců přijímány děti 

dle následujících kritérií: 

1. děti s trvalým pobytem v obci Katusice a ve spádových obcích, které mají odklad 

povinné školní docházky, 

2. děti s trvalým pobytem v obci Katusice a ve spádových obcích, které před zahájením 

školního roku (tj. do 31. 8.) dovrší nejméně třetího roku věku seřazené od nejstaršího 

po nejmladší, 

3. děti s trvalým pobytem v obci Katusice a ve spádových obcích, které dovrší 3 let věku 

do 31. 12. ve školním roce, pro který podávají žádost o přijetí, seřazené dle věku 

od nejstaršího po nejmladší, 

4. děti s trvalým pobytem mimo obec Katusice a spádové obce, které dosáhnou před 

zahájením školního roku (tj. do 31. 8.) nejméně třetího roku věku seřazené 

od nejstaršího po nejmladší, 

5. děti s trvalým pobytem v obci, které dosáhnou 3 let věku od 1. 1. do 31. 8. ve školním 

roce, pro který podávají žádost o přijetí, seřazené od nejstaršího po nejmladší, 

6. děti s trvalým pobytem mimo obec Katusice a spádové obce, mladší tří let věku, které 

dosáhnou třetího roku věku ve školním roce, pro který podávají žádost o přijetí, 

seřazené od nejstarších po nejmladší. 

 

Spádové obce pro MŠ Katusice jsou: Katusice, Valovice, Spikaly, Trnová, Doubravice 

Děti budou do mateřské školy přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeném 

ve školském rejstříku. Do mateřské školy mohou být k 1. 9. přijaty děti po dovršení dvou let 

(tj. ty, které dovrší dvou let nejpozději k 31. 8.) 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí v posledním roce před zahájením školní docházky) 

 

 

 

V Katusicích dne 20. 2. 2022    Bc. Helena Kučerová, ředitelka školy 

mailto:mskatusice@seznam.cz

