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Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Postřelmov  
pro školní rok 2021/2022 s platností od 01. 04. 2021 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, 

příspěvková organizace stanoví následující zásady, 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 

případech, kdy počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými 

zástupci překročí v daném roce stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu.  

 

I.  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let 

nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 

předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

 

(Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle §34 odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, 

kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, 

kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na 

území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 

mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.)  

 

 

II.  

Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií: 

 

1. Děti s trvalým bydlištěm* v obci Postřelmov, které před začátkem školního roku dosáhnou 

nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího  
 

děti narozené od 1. 9. 2014 (v případě odkladu školní docházky) do 31. 8. 2018
 

 

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Postřelmov, které dovrší tří let v období od 1. 9. 2021 do 

31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího 
 
děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

 

 

3. Děti s trvalým bydlištěm z ostatních obcí,  které nejsou spádové a dovrší tří let v období do 

31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího 
 
děti narozené od 1. 9. 2014 (v případě odkladu školní docházky) do 31. 8. 2018

 

 

4. Děti s trvalým bydlištěm v obci Postřelmov, které dosáhnou věku tří let v období od 1. 1. 

2022 do 31. 8. 2022 
 
děti narozené od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019
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5. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které nejsou spádové a dosáhnou věku tří let v 

období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 
 
děti narozené od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 
 
* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu 

na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve 

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

 

Doplňkové kritérium –  shoda věku dítěte  

 

Pokud nastane situace rovnosti data narození dítěte, pak o přijetí rozhodne losování v 

přítomnosti zákonných zástupců dítěte. 
 

Do mateřské školy mohou být k 1. 9. 2021 přijaty děti po dovršení dvou let (tzn. děti narozené 

nejdéle 31. 8. 2019).  

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci ((kromě dětí s povinným předškolním vzděláváním tj. jeden rok před zahájením 

školní docházky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Postřelmově 23.3.2021    Bc. Ivana Vyhnánková, ředitelka školy                                      

E-mail: msreditelka.postrelmov@seznam.cz   Mobil: 739 303 942   
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