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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PLATNOST OD : 1. 4. 2021

SCHVÁLILA :  Mgr. Jana Vostřelová, ředitelka školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace,
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 přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet
žádostí  o  přijetí  k  předškolnímu  vzdělávání  v  daném  roce  překročí  stanovenou  kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií: 

1. Přednostní přijetí
Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Prysk a
děti s povinnou předškolní docházkou.

2. Sourozenec v ZŠ a MŠ
Dítě  s místem  trvalého  pobytu  ve  spádovém  obvodu  Prysk,  které  do  31.  srpna
příslušného roku dovrší 3 let věku a v Základní škole a Mateřské škole Prysk se již
vzdělává sourozenec.

3. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítě  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  které  do  31.  srpna  příslušného  roku
dovrší  3  let  věku  a  má  doporučení  školského  poradenského  zařízení  (podle  §  9
vyhlášky č.  73/2005 Sb., může být do třídy zařazeno pouze na základě doporučení
školského poradenského zařízení). 
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4. Věk dítěte
Pořadí bude určeno věkem dětí – od nejstarších po nejmladší.

Zvláštní ustanovení
a) Dítě, které k 31. 8. příslušného roku nedovrší 3 let věku, může být přijato pouze v 

případě volné kapacity školy. 

Dítě mladší 3let přijaté k předškolnímu vzdělávání již musí být způsobilé plnit 
požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem 
(ust. § 4, § 5 školského zákona).

b) Škola může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – např. zdravotní 
důvody zákonných zástupců apod.

c) Přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů.

III.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky (ve 
smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona).

IV.

Přehled přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy 
www.skolaprysk.cz, ve vývěsce školy u obecního úřadu  a v prostorách školy. V listinné 
podobě v kanceláři ředitelky školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
obdrží zákonní zástupci do vlastních rukou na adresu uvedenou v Žádosti o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání.

V Prysku dne 1. 4. 2021                                                Mgr. Jana Vostřelová
                                                                                                   ředitelka školy

http://www.skolaprysk.cz/

