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Čj.  MŠ-10/20-VV/Záp.. 

 

Směrnice určující kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

 
     Adresa sídla školy: Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, PSČ 198 00  

     Ředitelka: Mgr. Andrea Benešová  

     Platnost: 19. 2. 2020  

 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Paculova 1115, Praha 9 – 

Černý Most, příspěvková organizace stanoví 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 

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

zástupci překročí v daném roce stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí . 

 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné 

školní docházky. 
 

II. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok 

před nástupem povinné školní docházky. 
 

III. 

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do 

mateřské školy ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude 

přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2020. 

 KRITERIA  BODY 

1.  Děti, v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky (děti, které k 31.8 dosáhnou 5 let) 

 a děti s odloženou školní docházkou, s trvalým místem 

pobytu ve školském obvodu Prahy 14  

⃰ (v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém školském 

obvodu Prahy 14 doloženém nájemní smlouvou) 

40 
přednostní přijetí *    

2.  Děti, které k 31. 8. dosáhnou 4 let, s 

trvalým místem pobytu ve školském obvodu Prahy 14  

⃰ (v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém školském 

obvodu Prahy 14 doloženém nájemní smlouvou)) 

30 
 

3.  Děti, které k 31. 8. dosáhnou 3 let, s 

trvalým místem pobytu ve školském obvodu Prahy 14  

⃰ (v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém školském 

obvodu Prahy 14 doloženém nájemní smlouvou ) 

20 

4.  Dvouleté děti, které dosáhnou nejméně třetího roku 

k 31.12.s trvalým místem pobytu ve školském obvodu 
10 
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. 

 

  

IV. 

 

Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané 

přihlášky do mateřské školy. V případě rovnosti výsledného součtu bodů /shodnosti 

posuzovaných kriterií/ je rozhodující datum narození dítěte, kdy bude přednostně přijato 

dítě dříve narozené.  

 

*V případě rovnosti bodů  u shodného data  narození dítěte bude o přijetí rozhodnuto 

formou losování před komisí, o němž bude vyhotovený písemný protokol 
 

 

 

. Praha dne 15.1.2020                                                                       Mgr. Andrea Benešová 

                                                                                                                       ředitelka MŠ 

Prahy 14 

⃰ (v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém školském 

obvodu Prahy 14 doloženém nájemní smlouvou ),  

 


