
Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace  
Hradní 68, 267 53 Žebrák  
 

Čj.:22 /2019- ŠŽ                                                                            Účinnost od: 6. 5. 2019 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

Ředitelka Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace stanovila 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 případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu uvedenou v rejstříku škol  

a školských zařízení.  

I. 
        Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné 

školní docházky. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší, které dovrší věku tří let od 

1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. 

II. 
 

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:   
 

1. Přednostně se přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 školského 

zákona), a které k 31. 8. 2019 dosáhnou 5 let a starší (odklad školní docházky) s trvalým nebo 

dlouhodobým bydlištěm ve školském obvodu stanoveným zřizovatelem (tj. město Žebrák, 

obec Sedlec). Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího po 

nejmladší. 

 

2. Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu nebo 

dlouhodobé bydliště ve školském obvodu stanoveným zřizovatelem (město Žebrák, obec 

Sedlec). 
 

3. Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 3 let, pokud mají místo trvalého pobytu nebo 

dlouhodobé bydliště ve školském obvodu stanoveným zřizovatelem (město Žebrák, obec 

Sedlec).  
 

4. Děti, které nejpozději do 31. 12. 2019 dosáhnou tří let věku s trvalým nebo dlouhodobým 

bydlištěm ve školském obvodu stanoveným zřizovatelem (město Žebrák, obec Sedlec).  
 

5. Mimo školský obvod - děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 

jejichž vzdělávání je v mateřské škole povinné a jsou z obcí, které mají písemnou smlouvu se 

zřizovatelem mateřské školy (tj. obec Bzová, Hředle, Chlustina  Točník), podle data narození 

sestupně od nejstaršího po nejmladší. 

 

6. Mimo školský obvod - děti podle věku, řazeno podle data narození (od nejstaršího po 

nejmladší) s trvalým pobytem nebo dlouhodobým bydlištěm v obcích, které mají písemnou 

smlouvu se zřizovatelem mateřské školy (tj. obec Bzová, Hředle, Chlustina a Točník). 
 

7. Následně všechny ostatní děti mimo školský obvod a mimo obce mající smlouvu se 

zřizovatelem, od nejstaršího po nejmladší, řazeno podle data narození do naplnění kapacity 

mateřské školy. 

        V Žebráku 18. 3. 2019                                                      

                                                                                                            Bc. Alena Šínová, 

                                                                                                        ředitelka mateřské školy 


