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Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 
Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, která jsou závazná při rozhodování 
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 na základě ustanovení § 
165odst.2 písm.b)zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání(školský zákon),ve znění pozdějších předpisů. 
Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů a zdravotní způsobilosti, včetně absolvování stanovených očkování 
podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Ředitelka mateřské školy bude brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v pořadí 1. až 4. 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle věku: 

1. které dosáhnou 5 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s 
odkladem povinné školní docházky ze školského obvodu obce Velké Přítočno, pro 
které je předškolní vzdělávání povinné.   
 

2. od nejstaršího po nejmladšího - nejdříve však pro děti od 2 let - ze školského obvodu 
obce Velké Přítočno  
 

3. které dosáhnou 5 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s 
odkladem povinné školní docházky mimo školský obvod obce Velké Přítočno, pro 
které je předškolní vzdělávání povinné.   
 

4. od nejstaršího po nejmladšího - nejdříve však pro děti od 2 let – mimo školský obvod 
obce Velké Přítočno 
  

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. 
 
Mateřská škola se naplňuje do počtu 41 dětí, což je nejvyšší povolený počet dětí v Mateřské 
škole Velké Přítočno, okres Kladno zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení 
 

Platnost od : 30.3.2021 

Účinnost od : 30.3.2021 

 

Zároveň se tímto ruší všechna předchozí vydání kritérií vydaná školou.  

 

                                                                                               

 

                                                                                                 …..………………………….                                                                                                                                                 

     Kateřina Krejčí                      

                                                                                                              ředitelka školy 
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