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Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 

 

Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí ve 

stanoveném termínu v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu (na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

 

Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 

 

1. Děti s trvalým bydlištěm v Příbrami, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího 

roku věku v pořadí od nejstaršího, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 

odst.3)    
 

děti narozené od 1. 9. 2012 (v případě odkladu školní docházky) do 31. 8. 2017

 

2. Děti s trvalým bydlištěm v Příbrami, které dovrší tří let v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020  

    v pořadí od nejstaršího   

 

děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 
 

 

 

Následně budou přijímány děti bez trvalého bydliště v Příbrami 

 

3. Děti s trvalým bydlištěm mimo Příbram, které nejsou spádové a které dovrší tří let v období do 31. 12. 

2020 v pořadí od nejstaršího 
 
děti narozené od 1. 9. 2012 (v případě odkladu školní docházky) do 31. 12. 2017

 

Doplňující kritéria zohledňující situaci dítěte, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, 

kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 

a) Sourozenecké vazby: Naši mateřskou školu již navštěvuje a dále v roce 2020/2021 navštěvovat bude 

sourozenec dítěte. 

b) Celodenní docházka dítěte do mateřské školy 

 

Spádovou oblastí pro Příbram jsou i tyto části (Příbram I. – Příbram IX., Brod, Bytíz, Jerusalem, 

Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice). 

 

Při dosažení stejného počtu bodů budou děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po 

nejmladší. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti narozené po 1.1.2018, avšak za určitých 

podmínek, které stanoví ředitelka školy po dohodě s rodičem.  
 

V Příbrami 16.4.2020                                                                                                     

 

Romana Plecitá 

ředitelka školy 
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