
Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, Příčná 191, Havlíčkův Brod 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

pro školní rok 2017/2018 

 

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod stanovila následující 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 případě, kdy počet 

žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají: 

1. Děti, které k 31.8.2017 dosáhnou nejméně 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod - viz obecně 

závazná vyhláška města Havlíčkova Brodu č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových 

mateřských škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod. 

2. Děti, které k 31.8.2017 dosáhnou 4 let, s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy 

Korálky Havlíčkův Brod - viz výše uvedená obecně závazná vyhláška města Havlíčkova Brodu č. 

3/2016. 

3. Děti, které k 31.8.2017 dosáhnou nejméně 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

s trvalým pobytem v obci, která nezřizuje mateřskou školu či nemá smluvně zajištěno plnění 

předškolního vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí. 

4. Děti, které k 31.8.2017 dosáhnou zpravidla 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu 

Mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod - viz výše uvedená obecně závazná vyhláška města 

Havlíčkova Brodu č. 3/2016.  

5. Děti zpravidla starší 3 let s trvalým pobytem mimo spádový obvod Mateřské školy Korálky 

Havlíčkův Brod, které mají současně trvalý pobyt na území města Havlíčkova Brodu. 

6. V případě volné kapacity děti zpravidla starší 3 let s trvalým pobytem mimo území města 

Havlíčkova Brodu. 

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna k bodům 4. až 6. 

zvýhodňující podkritéria, a to v pořadí: 

➢ sourozenec v mateřské škole 

➢ věk dítěte - od nejstaršího po nejmladší  

➢ celodenní docházka  

 

Poznámky: 

1. Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném   

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy 

ředitel/ka mateřské školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte. 

2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením) budou v případě volné 

kapacity a na základě doporučení školského poradenského zařízení přednostně přijímány do třídy 

zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.  

 

 

V Havlíčkově Brodě 20. března 2017     Mgr. Štěpánka Sýkorová 

                    ředitelka školy  


