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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Křešice 
pro školní rok 2023 – 2024 

 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let. 
 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 
školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 
 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnosti vykonává Základní škola a Mateřská škola Křešice, 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 v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 
mateřskou školu.  
 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024 bude ředitelka školy 
postupovat dle rozdělení dětí do věkových skupin v pořadí od 2. do 8. věkové skupiny.  
 
Pořadí v každé věkové skupině bude stanoveno podle data narození s tím, že starší dítě má přednost.  
 

Kritéria 

 
1. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

s trvalým pobytem v obcích Křešice, Nučnice, Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (dle § 34 odst. 2 
Školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.  
To je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské 
škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého 
pobytu. Platí pro trvalý pobyt v obcích Křešice, Nučnice, Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

2. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 4 let s trvalým pobytem v obcích Křešice, Nučnice, 
Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

3. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 3 let s trvalým pobytem v obcích Křešice, Nučnice, 
Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

4. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 
s trvalým pobytem mimo obce Křešice, Nučnice, Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

5. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 4 let s trvalým pobytem mimo obce Křešice, Nučnice, 
Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

6. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 3 let s trvalým pobytem mimo obce Křešice, Nučnice, 
Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

7. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 2 let s trvalým pobytem v obcích Křešice, Nučnice, 
Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

8. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 08. 2023 věku 2 let s trvalým pobytem mimo obce Křešice, Nučnice, 
Třeboutice, Sedlec a Zahořany. 
 

9. Ostatní děti  

http://www.zskresice.cz/


 

V případě, že by ve věkových skupinách 2 – 8 došlo u více dětí ke shodě data narození, a přesto by nebylo možné     
je všechny přijmout, protože by došlo k překročení stanovené kapacity, byla by volba provedena losem. Losování    
by provedl člen zastupitelstva obce za přítomnosti vedení školy. Losovalo by se podle přiděleného registrační čísla, 
která byla přidělena žádostem o přijetí při zápisu k předškolnímu vzdělání. 
 

 
Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu          
na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu 
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 
 
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné splnění podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,       
o ochraně veřejného zdraví. Tedy přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným 
očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Toto se netýká dětí, které patří do skupiny, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
 
 
 
V Křešicích, dne 18.1. 2023                                                                                                               

                               
  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Lenka Špittová 

ředitelka školy 


