
 
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

do Mateřské školy Středokluky, příspěvková organizace 
 

Kritéria, podle kterých budou do Mateřské školy Středokluky, p. o., Starý vrch 102, Středokluky, přijímány 
děti k pravidelné docházce od 1. 9. 2021, s nástupem od 1. 9. 2021 se řídí § 34 zákona 561/2004 Sb. (školský 
zákon) a § 50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Pořadí předností dětí při přijímání do předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka MŠ následovně: 

  1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je  
      od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu 
  2. děti, které dovrší před zahájením školního roku 4 let věku a mají trvalý pobyt v příslušném  
      školském obvodu 
  3. děti, které dovrší před zahájením školního roku 3 let věku a mají trvalý pobyt v příslušném  
      školském obvodu 
  4. děti mladší 3 let s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, s datem narození do  
     31. 1. 2019, kteří mají v naší MŠ sourozence, jenž bude navštěvovat Mateřskou školu Středokluky  
      i v roce 2021/2022 
  5. děti mladší 3 let s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, s datem narození  
      do 31. 1. 2019 
  6. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je od 1. 9. 2017  
      povinné, s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod 
  7. děti, které dovrší před zahájením školního roku 4 let věku a mají trvalý pobyt mimo příslušný  
      školský obvod 
  8. děti, které dovrší před zahájením školního roku 3 let věku a mají trvalý pobyt mimo příslušný  
      školský obvod 
  9. děti mladší 3 let s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, které dovrší 2 let věku před  
      zahájením školního roku 
10. děti mladší 3 let s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod, které dovrší 2 let věku před  
      zahájením školního roku 
 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí (1-10). 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. 

Pozn. školský obvod = Středokluky, Běloky, Číčovice. 

Pro přijetí dítěte do předškolního vzdělávání v příslušném školském obvodu se hlásí děti občanů České 
republiky s trvalým pobytem a děti cizinců s pobytem v školském obvodu.  

 
 
Ve Středoklukách dne 8. 3. 2021     
 
 
 
 
                                               
    Tereza Pulchartová                                                                                   Ing. Jaroslav Paznocht 
      ředitelka školy                                                                                       Starosta obce Středokluky 


