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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

 

Ředitelka mateřské školy v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona 

 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

 (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje následující kritéria  

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Mateřské škole  

Dolní Měcholupy: 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském 

obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), 

pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob 

povinného předškolního vzdělávání. Místo a způsob vzdělávání sdělí ve spádové 

škole Dolní Měcholupy. 

 

1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky, tzn. děti, které dosáhnou šesti let v období od 1. září r. 2021 

do 31. srpna r. 2022 (§ 34a školského zákona) a děti s odkladem školní 

docházky, s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu ve školském 

obvodu Dolní Měcholupy. 

 

 

přednostně jsou také přijímány děti, které před začátkem školního roku  

(do 31.8.2021) dosáhnou nejméně třetího roku věku, seřazené podle data 

narození od nejstaršího po nejmladší, s trvalým pobytem, v případě cizinců 

s místem pobytu ve školském obvodu Dolní Měcholupy, a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

    

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ. 
 

 V případech, kdy počet žádostí podaných zákonným zástupcem o přijetí dítěte k předškolnímu    

vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, 

 rozhoduje ředitelka podle hodnocení těchto dalších kritérií: 

 

 

2.  Trvalé bydliště ve školském obvodu obce Dolní Měcholupy 

 

3.   Aktuální věk dítěte k 31.8.2021 

 

4.  Děti bez trvalého pobytu, seřazené podle věku od nejstaršího k nejmladšímu 

 



 

 

 

 

 


