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           KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 

Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání. (Školský zákon) 

V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku 

zpravidla od 2 do 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.  

Povinnost předškolního vzdělávání podle § 34 školského zákona nastává od 1. září 

školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy 

dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které 

dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Malý 

Újezd 49, Velký Borek 277 31, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem  

a v souladu s § 34 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanoví podmínky pro 

podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022: 

Při rozhodování bude ředitelka postupovat následovně:  

1. Přednostně přijímáme děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let a děti 

s povoleným odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu v Malém Újezdě, Jelenicích nebo  

ve Vavřinči. 

2. Dále přijímáme děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místo pobytu 

v Malém Újezdě, Jelenicích a ve Vavřinči. Děti budou přijímány podle věku  

od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí. 

Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 

dovrší věku dvou let. 

3. Dále v případě volných míst budou přijímány děti, které nemají trvalý pobyt 

v Malém Újezdě, Jelenicích nebo ve Vavřinči, v pořadí podle věku  

od nejstaršího až do výše povoleného počtu dětí. 

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy 

brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1. – 3.  

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.  

 

V Malém Újezdě 18. 3. 2021     Ředitelka školy:  

         Mgr. Kateřina Sálová  
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