
 
 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021  
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí   

 
Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.   

Ředitel mateřské školy stanovil následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o 
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí 
podaných zákonnými zástupci dětí, překročí povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských 
zařízení.  

Školským obvodem pro mateřskou školu, která je součástí Základní školy a mateřské školy, 
Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 je na základě Obecně závazné vyhlášky 4/2019 ze dne 28.2.2019 
Zastupitelstva hl. m. Prahy území městské části Praha 8.  

Kritéria přijímání: 
1. 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. 2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.    

 
2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném 

školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) 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. 

 
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 (do 31. 8. 2020) 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. 

 
4. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském 

obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle 
data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
5. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem 

trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO  příslušný školský obvod mateřské školy, 
seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  

 
6. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 

MIMO  příslušný školský obvod mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) 
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. 
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zástupkyně ředitele školy pro předškolní vzdělávání 
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petra.motyckova@zs-ln.cz 



7. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
MIMO  příslušný školský obvod mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) 
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. 

 
8. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO  příslušný 

školský obvod mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené 
podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
9. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském 

obvodu mateřské školy, které dosáhne třetího roku věku v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021, 
seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
10. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO  příslušný 

školský obvod mateřské školy, které dosáhne třetího roku věku v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 
2021, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu 
dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 
 

 
 
 
 

 
 

V Praze dne 9. března 2020                                                                         Mgr. Jan KORDA, ředitel školy 

 


