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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 
 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku 

zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  

 

 

Pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je, aby se podrobilo povinným očkováním, anebo mělo 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato 

podmínka se nevztahuje na děti, které jsou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání. 
 

 

K zápisu pro školní rok 2018/2019 stanovila ředitelka školy tato kritéria: 

 
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. do 31. 8. 2018 dosáhnou 

pěti let, s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Přeštice. 

 

2. Děti, které dosáhnou 4 let nejpozději do 31. 8. 2018, s trvalým bydlištěm ve 

školském obvodu Přeštice. 

 

3. Děti, které dosáhnou 3 let nejpozději do 31. 8. 2018, s trvalým bydlištěm ve 

školském obvodu Přeštice. 

 

4. Děti, které dosáhnou 3 let v době od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, s trvalým 

bydlištěm ve školském obvodu Přeštice 

 

5. Děti, které mají trvalé bydliště v částech města Přeštice – Žerovice, Skočice, 

Zastávka 

 

  
 

Podle těchto kritérií se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu mateřské. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podané žádosti, v 

případě překročení počtu žádostí nad stanovenou kapacitu školy bude ředitelka brát v úvahu důležitost 

jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 5. Při shodném splnění kritérií bude upřednostněno 

starší dítě před mladším. V případě volných míst mohou být na základě podané žádosti přijímány děti 

bez trvalého bydliště ve spádovém obvodu školy. 

 

 

 

                                                                                                       Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy 


