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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

pro školní rok 2023/2024 

Na základě § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k 

předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet 

žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu. 

K předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle těchto kritérií: 
 

 

1. Děti s trvalým bydlištěm v obci Svaté Pole a spádové obce Budínek – děti s odkladem povinné školní 

docházky, které dovrší k 31.8. 2023 věku 6 let (děti narozené do 31. 8. 2017 a dříve).  
 

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci Svaté Pole a spádové obce Budínek,  

které dovrší k 31.8. 2023 věku 5 let; povinnost předškolního vzdělávání (děti narozené do 31.8. 2018), 

v pořadí od nejstaršího. 
 

3. Děti s trvalým bydlištěm v obci Svaté Pole a spádové obce Budínek,  

které dovrší k 31.8. 2023 věku 4 let (děti narozené do 31.8. 2019) v pořadí od nejstaršího. 
 

4. Děti s trvalým bydlištěm v obci Svaté Pole a spádové obce Budínek,  

které dovrší k 31.8. 2023 věku 3 let (děti narozené do 31.8. 2020) v pořadí od nejstaršího. 
 

5. Děti s trvalým bydlištěm v obci Svaté Pole a spádové obce Budínek, 

které dovrší k 31.12. 2023 věku 3 let (děti narozené od 1.9. 2020 do 31.12. 2020) v pořadí od nejstaršího. 
 

6. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které nejsou spádové,  

které před začátkem školního roku (k 31.8. 2023) dosáhnou nejméně věku 3 let v pořadí od nejstaršího. 
 

Upozornění:  

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. O přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku 

– děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího dítěte do naplnění kapacity mateřské školy, uvedeném 

ve školském rejstříku.  

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Tato 

povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti jeden rok před zahájením školní 

docházky). 

 

 

Ve Svatém Poli, 24.2. 2023       Bc. Štěpánka Havlíčková 

                ředitelka školy 
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