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KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Platnost od: 3. 3. 2022  Účinnost od: 3. 5. 2022 

Na základě pokynů zřizovatele stanovuje 

Ředitelka mateřské školy následující kritéria, podle nichž bude postupováno při rozhodování o přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole U STROMU, pro následující školní rok v případech, kdy počet 

žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu přijímaného počtu dětí pro rok 

2022/2023. 

Organizace předškolního vzdělávání je stanovená v ust.  § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti cizinců v souladu s ust. 

§ 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky 

na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za 

účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany 

nebo osobami požívajícími dočasně ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu dokladem. 

K předškolnímu vzdělávání lze přijmout dítě, dle §50 zákona č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

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

pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. 

 Při shodném součtu bodů více dětmi má přednost starší dítě.  

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo (např. den narození apod.) bude 

provedeno losování. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka školy a 

zástupce zřizovatele. 

Děti budou přijímány dle níže uvedených kritérií: 

KRITÉRIA PŘIJETÍ:  

1/ Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti Praha 13 

2/ Věk dítěte 

 Děti s povinnou předškolní docházkou a mladší  

 Děti věku od 2-3 let 

Pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 je stanoven celkový počet volných míst: 57 

Děti s povinnou předškolní docházkou a mladší: 6 

Děti od 2-3 let: 51 
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PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE OD 2 DO 3 LET VĚKU: 

 Nejmladší děti, které mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání v roce 2022/2023, musí dovršit 

k 31. 8. 2022 dva roky. 

 Dítě mladší tří let je možné přijmout k předškolnímu vzdělávání za podmínky, že je schopné plnit cíle 

předškolního vzdělávání vymezené v § 33 zákona 561/2004 Sb. (dítě musí být od počátku připravováno 

plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a školním 

vzdělávacím programem).  

Další předpoklady pro vstup dítěte do MŠ: 

- dítě umí říct, co chce – potřebuje 

- převedení dítěte na tuhou stravu 

- odnaučení od dudlíku 

- dovede se samostatně najíst lžící, dovede pít z hrnečku 

- dovede vzít do ruky pečivo a kousat z něj 

- spolupracuje při oblékání a svlékání 

- umí si umýt a utřít ruce 

- nevyžaduje jízdu v kočárku – samostatná chůze dítěte 

- ideálně již nepotřebuje plenu v průběhu dne 

Přihláška dětí mladších dvou let je neplatná. 

KRITÉRIA PŘIJETÍ BODOVÉ HODNOCENÍ 

Trvalý pobyt dítěte nebo zákonného zástupce ve 
spádové oblasti Prahy 13 

10 

Věk dítěte do 31.8.2022 
2 roky 

14 

5 let (+ odklad školní docházky) 12 

4 roky 10 

3 roky 5 

 

Správní řízení bude zahájeno odevzdáním všech náležitostí k řízení – Žádost o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list pro dítě s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti a řádném očkování 

dítěte. 

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

 

 

Mgr. J. Takáčová 

ředitelka MŠ 


