
Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2020 – 2021   

 

 
Po dohodě se zřizovatelem a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž 

bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 

Celková kapacita MŠ Sedmikráska pro školní rok 2020/21 je stanovena na 116 dětí. 

 

MŠ Sedmikráska bude pro školní rok 2021/22 

přijímat cca 33 dětí 
(v závislosti na odchodu dětí do ZŠ) 

 
 

Pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 21 je vytvořen jeden společný spádový obvod, tvořený celým 

katastrálním územím Újezd nad Lesy. 

 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci dětí splňujících kritéria v bodě 1 a 2 (šestileté, pětileté a čtyřleté děti) 

podali přihlášku jen do jedné mateřské školy Městské části Praha 21 dle vlastního výběru. Tyto děti budou 

mít přednostní právo na přijetí ve zvolené MŠ. 

 

Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude (dle § 179, odst. 2 a dle § 34, zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon) ředitelka vycházet z kritérií v tomto pořadí: 

 

1.  

Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ, v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, tj. děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2021 věku 5 let  
Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte, přednost má dříve narozené dítě. 

2.  

Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ, které dovrší nejpozději k 31. 8. 2021 věku 4 let.  
Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte, přednost má dříve narozené dítě  

3.  

Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ, které dovrší nejpozději k 31. 8. 2021 věku 3 let. 

Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte, přednost má dříve narozené dítě. 

4.  

Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ, které dovrší nejpozději k 31. 12. 2021 věku 3 let. 

Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte, přednost má dříve narozené dítě. 

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou řádně očkovány – potvrzení lékaře na evidenčním listu.  

Výjimkou jsou děti, které budou navštěvovat mateřkou školu v posledním roce před nástupem do základní školy. 

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v MČ Praha 21 -Újezd nad Lesy jsou 

ve všech MŠ zřizovaných městskou částí jednotná. 

 

 

V Praze dne   8.3.2021               Mgr. Martina Kubová   

                                                                                                           ředitelka mateřské školy    


