
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PLATNÁ OD 1. 4. 2017 

 

Ředitelka Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat 

při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu mateřské školy. 

 

I. 

 

Do mateřské školy mohou být přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.  

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 

školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. 

 

II. 

 

S výjimkou dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, mohou být do mateřské školy přijímány pouze děti, které se podrobily stanoveným 

pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. 

 

III. 

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií. Přednostně budou přijaty děti 

dle následujícího pořadí: 

 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, které před 

začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. 

 

2. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, které před 

začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku. 

 

3. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, které před 

začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku. 

 

4. Ostatní děti s trvalým pobytem ve Strakonicích mimo školského obvodu Mateřské školy Strakonice, 

Lidická 625, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku.  

 

5. Ostatní děti s trvalým pobytem ve spádových obcích mimo školského obvodu Mateřské školy 

Strakonice, Lidická 625, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně třetího roku 

věku. 

 

6. Ostatní děti. 

 

7. Los. 

 

V bodech 3), 4), 5) a 6) ředitelka dále upřednostní: 

 

- dítě s dřívějším datem narození  

- dítě s celodenní docházkou 

- v mateřské škole je umístěn sourozenec dítěte 

- dítě s dietou s omezením lepku (při onemocnění celiakií) – pro MŠ Šumavská 

- dítě, jehož rodiče uplatňují alternativní pedagogický přístup uplatňovaný MŠ  

 



Dále v bodech 3), 4), 5) a 6) budou v případě nedostatečného počtu volných míst upřednostněny děti, jejichž 

rodiče jsou zaměstnanci ČZ a.s.  

Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu ve 

školském obvodu mateřské školy. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území 

České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

    

 

 

 

                        Miloslava Vozábalová 

                        ředitelka Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 

 

 

v případě využití kritéria los je důležité: 

- předem upravit podmínky, za nichž k losování dojde (např. s dostatečným časovým předstihem 

informovat zákonné zástupce dětí o termínu losování, a to uskutečnit za jejich přítomnosti, dopředu 

informovat, kdo losování uskuteční – např. ředitelka školy)  

- jakým způsobem 

- poučit přítomné zákonné zástupce před zahájením losování ředitelem školy o podmínkách a 

způsobu losování, 

- z losování pořídit videozáznam. 

 

 


