
KRITERIA PRO PŘIJETÍ, POKUD POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ PŘEKROČÍ 

MAXIMÁLNÍ KAPACITU  

1. Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování (očkování se 
netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné ) 

2. Dosažení věku dítěte 5 let do 31.8. 2023  s trvalým pobytem v Mor. Budějovicích 
3.  Děti, které k 31.8. 2023 dovrší tří let věku a mají trvalý pobyt v Moravských 

Budějovicích 
4.  Sourozenci  již přijatých dětí, kteří k 31.8.2023 dovrší dvou let věku 
5. Děti, které k 31.12.2023 dovrší tří let věku a mají trvalý pobyt v Moravských 

Budějovicích  
6.  Děti, které k  31.8.2023 dovrší pěti let věku a nemají trvalý pobyt v Moravských 

Budějovicích   
7.   Děti starší tří let , které nemají trvalý pobyt v Mor. Budějovicích  
8.  Děti narozené od 1.1.2021 do 31.8.2021 s trvalým pobytem v Mor. Budějovicích   
9.  Děti mladší tří let , které nemají trvalý pobyt v Mor. Budějovicích  

 

Pokud se sejdou děti, které mají splněná stejná kriteria, přijímají se přednostně děti  

starší.  

 

V Mor. Budějovicích dne  ____________________  __________________________ 

                                                                                         Podpis zákonného zástupce 

 

 

KRITERIA PRO PŘIJETÍ, POKUD POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ PŘEKROČÍ 

MAXIMÁLNÍ KAPACITU  

10. Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování (očkování se 
netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné ) 

11. Dosažení věku dítěte 5 let do 31.8. 2023  s trvalým pobytem v Mor. Budějovicích 
12.  Děti, které k 31.8. 2023 dovrší tří let věku a mají trvalý pobyt v Moravských 

Budějovicích 
13.  Sourozenci  již přijatých dětí, kteří k 31.8.2023 dovrší dvou let věku 
14. Děti, které k 31.12.2023 dovrší tří let věku a mají trvalý pobyt v Moravských 

Budějovicích  
15.  Děti, které k  31.8.2023 dovrší pěti let věku a nemají trvalý pobyt v Moravských 

Budějovicích   
16.   Děti starší tří let , které nemají trvalý pobyt v Mor. Budějovicích  
17.  Děti narozené od 1.1.2021 do 31.8.2021 s trvalým pobytem v Mor. Budějovicích   
18.  Děti mladší tří let , které nemají trvalý pobyt v Mor. Budějovicích  

 

Pokud se sejdou děti, které mají splněná stejná kriteria, přijímají se přednostně děti  

starší.  

 

V Mor. Budějovicích dne  ____________________  __________________________ 

                                                                                         Podpis zákonného zástupce 

 


