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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
(pro školní rok 2020/2021) 

 
Ředitelka ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice stanovila pro školní rok 2020/2021 následující kritéria, podle 
kterých 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 v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu. 
 
K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku od tří let do začátku povinné školní docházky.  
 
Děti budou přijímány v následujícím pořadí do naplnění kapacity: 
 
1.  Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší šesti  let („předškoláci“) s trvalým pobytem v obci Zlatníky- 
       Hodkovice. 

2.    Ostatní děti v následujícím pořadí: 

2.1. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) s trvalým pobytem dítěte v obci 
Zlatníky-Hodkovice žádající o celodenní docházku do MŠ. 

2.2. Celkem 2 místa budou obsazena dětmi na tzv. střídavou docházku. Tato dvě místa 
budou obsazena dětmi, které nebudou přijaty podle bodu 2.1. a v žádosti o přijetí 
projevily zájem o střídavou docházku (pořadí opět podle věku). 

2.3. Děti z jiných obcí podle věku (od nejstarších po nejmladší). 

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaté pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona    č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným 
pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci 
 

Každou žádost ředitelka školy posuzuje individuálně. Ředitelka má právo při přijímání dětí 
přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zejména doporučení nebo stanovisko OSPOD). 

Ve Zlatníkách-Hodkovicích 6. dubna 2020 

 

Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy 

 


