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Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Paculova 1115 
 
S účinností od 19. 2. 2020 stanovila ředitelka školy následující kritéria, podle kterých 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 Paculova 1115. 
 

K předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle následujících kritérií: 
 
. 

 

  
 
*  
 
 
 
 
 
 
 

Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do 
mateřské školy. V případě rovnosti výsledného součtu bodů /shodnosti posuzovaných kritérií/ 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 
 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení 
přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).  
Pozn.: neplatí pro děti přednostně přijímané děti podle §34, odst. 1 školského zákona. 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MUSÍ být řádně a kompletně vyplněná.  
Žádosti s chybějícími údaji se k přijímacímu řízení nepřijímají. 

 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 

Prahy 14 
⃰ (v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém školském 

obvodu Prahy 14 doloženém nájemní smlouvou),  
 

10 


