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  Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 

 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Prasek, okres 

Hradec Králové Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov, 

stanovila následující pravidla a 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: 

 

 Přednostně budou přijímány do mateřské školy děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 

2017 podle školského zákona povinné (tj. děti narozené nejpozději k 31. 8. 2012,  

s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně 

závaznou vyhláškou obce – školský obvod zahrnuje obce Prasek, Zdechovice, 

Kobylice) 

 

 Děti čtyřleté  ( tj. děti narozené nejpozději k 31. 8. 2013) s místem trvalého pobytu v 

příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce – školský 

obvod zahrnuje obce Prasek, Zdechovice, Kobylice)  

 

 Všechny děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném 

obecně závaznou vyhláškou obce – školský obvod zahrnuje obce Prasek, Zdechovice, 

Kobylice) od nejstaršího po nejmladší, nejdříve však od 2 let věku, tzn. děti, které 

dosáhly nejpozději k 31. 8. 2017 dvou let (u nejmladších dětí bude stanoven i 

pozdější nástup s přihlédnutím k vyspělosti dítěte) 
 

 Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod - podle věku (starší má přednost) 
 

. 

K předškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví). 

výjimku mají děti, které se nepodrobily pravidelnému očkování, ani nemají doklad, že jsou 

proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v 

případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

 

 

V Prasku dne 20. 3. 2017                                                        ………………………….. 

                                                                                                   Mgr. Eva Kaprálová  

                                                                                                          Ředitelka školy  

 

                                                                                                 ………………………….. 

                                                                                                       Renata Hromádková  

                                                                                                       Vedoucí učitelka MŠ                                                               
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