
 
 
 

 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 
 

Mateřská škola Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17 
 

159 00 Praha 5 - Velká Chuchle 
 
 

 Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chuchle stanovila následující 
kritéria, podle kterých bude postupováno 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, dále podle 
§34, odst. 3, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o 
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.



 K předškolnímu vzdělávání k 1.9.2022 se přijímají děti, které mají trvalý pobyt v MČ Praha
5 – Velká a Malá Chuchle a to v uvedené posloupnosti 



1) děti s odkladem povinné školní docházky – ty, které dovrší do 31. 8. 2022 věku 6 let 
 
 

2) děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – děti, které dovrší 5 let věku 
do 31.8.2022 

 
3) děti, které dovrší 4 let věku do 31.8.2022 

 
4) děti, které dovrší 3 let věku do 31.8.2022 

 
5) děti, které dovrší 3 let věku do 31.12.2022 

 
6) ostatní 

 
 
Do mateřské školy může být přijato dítě mimo řádný zápis i v průběhu školního roku, a 
to v případě, že kapacita jednotlivých tříd není naplněna do počtu 24 dětí na třídu. 

 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 
mateřské školy postupovat dle stanovených kritérií. V případě shodnosti bodů je rozhodujícím 
kritériem věk dítěte. 

 
Povinné předškolní vzdělávání se se podle § 34a zákona 561/2004 Sb., tzv. školského zákona 
vztahuje: 

 

 na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů

 na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají 

déle než 90 dnů

 na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 

přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 

 

Ve Velké Chuchli dne 5. 4. 2022 

 

 

Jana Pondělíková 
ředitelka MŠ 



 


