
 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

DO MŠ PRAHA-KOLOVRATY, K POŠTĚ 688/11a,  

pro školní rok 2021/2022   
 

Pro školní rok 2021/2022 je volných 100 míst. 

 
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let. 
 

V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ, bude při rozhodování o jeho přijetí (na základě 

ustanovení §34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů), postupováno dle následujících kritérií: 
 

1. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 

34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ 

Praha-Kolovraty. Povinnost předškolního vzdělávání se týká dětí, které do 31.8.2021 

dosáhnou pěti let věku. 
 

 

2. Dále budou přijaty děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ 

Praha-Kolovraty, které do 31.8.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, seřazené podle 

data narození od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění volné kapacity školy. 
 

3. Dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 

v MČ Praha-Kolovraty, které do 31.12.2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, 

seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění volné kapacity 

školy. 
                                                                                                          

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2021 předškolní vzdělávání 

povinné. 

V případě, že se na posledním místě pro přijetí vyskytnou dva a více uchazečů se stejným 

datem narození, dojde k losování. Losování provede vedení školy za účasti vybraných 

zástupců rodičů dne 26.5.2021. Losovat se budou registrační čísla, přidělená dětem při zápisu. 
 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě 

doporučení lékaře a školského poradenského zařízení. 
 

Děti mladší tří let budou přijaty do školky na kratší dobu pobytu od 7.30 hodin do 15.00 

hodin. 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Michaela Konečná 

                                                                                               ředitelka MŠ Praha-Kolovraty 

V Kolovratech dne  6.4.2021 
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