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Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy 

 
 

S účinností od 1. 3. 2022 stanovil ředitel školy v souladu se školskými právními předpisy (§ 34, 
zákona č.561/2004, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), po projednání a zařazení požadavků 
zřizovatele školy následující podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. 
  
Kritéria pro přijímání dětí 
 
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 povinné, tzn. děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, pokud splňují podmínku trvalého pobytu v obci Žďárec a v jeho místních 
částech. 
 
2. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 4. roku věku (narozeny do 31. 8. 
2018) v pořadí od nejstaršího po nejmladší, pokud splňují podmínku trvalého pobytu v obci Žďárec a v 
jeho místních částech. 
 
4. Děti mladší 4 let, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 3 let (narozeny do 31. 8. 2019) v pořadí od nejstaršího 
po nejmladší, pokud splňují podmínku trvalého pobytu v obci Žďárec a v jeho místních částech. 
 
5. Děti, které do konce školního roku 2021/2022 dosáhnou věku 3 roků, v pořadí od nejstaršího po 
nejmladší. 
 
 
Doplňující informace  
 
1. O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném 
termínu pro následující školní rok, pro školní rok 2022/2023 stanovil termín 12. 5. 2022. 
 
2. Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu školy.  
 
3. Při přijímání dětí bude vždy přihlíženo k tomu, zda má dítě předpoklady plnit školní vzdělávací program 
(např. zvládá sebeobsluhu, hygienu, komunikuje…).  
 
4. Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje 
ředitel doplňující kritérium: sourozenec v mateřské škole.  
 
 
 
 
Ve Žďárci dne 25. 2. 2022. 
 
 
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy 


