
Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice, pobočka Větrná 869 

Směrnice č.     5/2022                                                    Ze dne  10. 2. 2022 

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Pro školní rok 2022/2023 

 
Ředitelka Městské mateřské školy Hořovice stanovuje 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 počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Dle § 34, odst. 1 a 3 zákona 561/2004Sb. Školského zákona se předškolní vzdělávání 

organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let,  které se podrobily stanovenému 

pravidelnému očkování (příp. mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se 

nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci). 

 

POVINNÉ  PŘEDŠKOLNÍ   VZDĚLÁVÁNÍ platí pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 

pátého roku věku,  podle § 34 odst. 1) školského zákona. U těchto dětí nepožaduje škola 

doklad o očkování. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu 

vzdělávání ve škole v místě trvalého bydliště nebo v jiné mateřské škole dopouští se 

přestupku (§ 182a školského zákona). Zákonný zástupce má možnost požádat ředitelku 

o INDIVIDUÁLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ, a to nejpozději do 31. 5. 2022. 

 

NÁROK  NA  PŘEDNOSTNÍ  PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání v MMŠ Hořovice 

mají děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalé bydliště 

ve školském spádovém obvodu školy:  Hořovice, Felbabka, Hvozdec, Rpety, a to 

v pořadí od nejstarší po nejmladší. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 

 

V případě, že po přijetí všech dětí, které mají na přijetí k předškolnímu vzdělávání do MMŠ 

Hořovice  přednostní nárok, nebude naplněna kapacita školy, bude ředitelka postupovat podle 

následujících kritérií: 

• Děti, které dosáhnou třetího roku věku v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 a 

mají trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu Hořovice. Přijetí dítěte vždy 

od nejstaršího po nejmladší. 

• Děti, které nemají trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu podle věku 

dítěte, od nejstaršího k nejmladšímu. 

• Ostatní  

 

Přijímání dětí po ukončení přijímacího řízení: 

Při uvolnění místa v mateřské škole po ukončení příjímacího řízení bude místo nabídnuto 

dítěti podle věku, přednostně s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu školy. 

Děti jsou přijímány k celodenní docházce i stravování. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MMŠ Hořovice vydala ředitelka 

školy. 

                                                                        

                                                                                         

                                                                                                 Bc. Helena Nesnídalová 


