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Ředitelka Mateřské školy Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková 

organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných 

zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet děti na jednu třídu nebo stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě doporučení speciálně pedagogického 

centra a s dokladem o pravidelném očkování dítěte (doklad nemusí být doložený u dětí, 

na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání).   

 

Kritéria při přijímání dětí  

 

1. Závažnost zdravotního postižení dítěte – doporučení speciálně pedagogického 

centra. 

 

2. Děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dosáhnou pěti let věku a vztahuje se na ně 

povinnost předškolního vzdělávání, popř. děti s odkladem povinné školní 

docházky. 

 

3. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2021 dosáhnou čtyř let věku. 

 

4. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2021 dosáhnou tří let věku. 

 

5. Dítě nastupující k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. 2021 a bez omezení délky 

docházky.  

 

6. Datum podání žádosti. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání na školní rok 2021/2022 
Vnitřní předpis  

Č.j.:          MSKL/303/2021 

Vypracovala: Mgr. Eva Janáková, ředitelka školy  

Schválila: Mgr. Eva Janáková 

Vnitřní předpis je platný na období: Školní rok 2021/2022 
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Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1/ až 6/. 

 

Po naplnění kapacity MŠ budou další zájemci evidováni a vyzvání k nástupu do MŠ při 

uvolnění místa. 

 

Docházka může být ukončena i v průběhu školního roku při výrazném zlepšení postižení 

(doporučení speciálně pedagogického centra). 

 

 

Kritéria sestavila ředitelka mateřské školy Mgr. Eva Janáková 

 

V Karviné dne 16. 4. 2021                                                      

 

 

 

 

Mgr. Eva Janáková, ředitelka školy 
 


