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Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Dolákova 598/3, 

k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

 
Ředitelka základní a mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při 

rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2019/2020. 

 

Následující kritéria, která jsou v souladu s § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Rozhodující pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je místo trvalého pobytu uchazeče, u cizinců místo 

pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, a to v době podání žádosti o přijetí. Dalším posuzovaným 

kritériem je věk dítěte.   

 

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. 

 

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona 

(dosáhne pěti let do 31. 8. 2019, až do doby zahájení povinné školní docházky), s místem 

trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ. 

 

2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu 

v příslušném školském obvodu MŠ, které do 31. 8. 2019 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, 

seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší a to do počtu dětí, povoleného 

zákonnými předpisy. 

 

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu 

v příslušném školském obvodu MŠ, které do 31. 8. 2019 dosáhne nejméně třetího roku věku, 

seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší a to do počtu dětí, povoleného 

zákonnými předpisy. 

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském 

obvodu MŠ, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2019, seřazené podle data 

narození od nejstaršího po nejmladší a to do počtu dětí, povoleného zákonnými předpisy. 

 

5. Děti dle stanoveného věku kritérií 1, 2, 3, 4 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců 

s místem pobytu – mimo příslušný školský obvod mateřské školy, seřazené podle data 

narození od nejstaršího po nejmladší, a to do počtu dětí, povoleného zákonnými předpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne: 14. 3. 2019                                                        Mgr. Věra Jakešová, ředitelka školy 

 

 

Z
M
Š
Š

mailto:ms.dolakova@dolakova.cz


 

 

 


