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Ředitelka Mateřské školy Šikulka Praha 13, Hostinského 1534 (dále jen mateřská škola) 

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 stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí  
pro mateřskou školu: 

 
 

1) Trvalý pobyt dítěte v obci ve které, mateřská škola sídlí t.j. Praha 13  
a na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. 458 děti z obce Chýnice. 

2) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona 
s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském 
obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního 
roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí 
povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 
31.8.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

3) Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku  
(tj. do 31.8.2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od 
nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

4) Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 
31.8.2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od 
nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

 



5) Případně dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího 
roku věku do 31.12.2022, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to 
do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

6) Po splnění kritérií jsou děti řazeny dle věku od nejstaršího po nejmladší. 
 

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 5).   

 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 1.2.2022 
 

      
 
                           Adriana Hlavačková 
                   ředitelka MŠ Šikulka Praha 13 
 

 


