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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

pro školní rok 2020/2021 
 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace 
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 mateřské škole v 

případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  
 

 
I. 

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 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (§ 34 odst. 1 školského zákona). 

 
 

II. 

Vlastní kriteria přijetí k předškolnímu vzdělávání 

1. Nejprve budou přijímány  děti, které nastoupí v posledním povinném ročníku 
předškolního vzdělávání nebo mají odklad povinné školní docházky. Dítě nemusí být 
očkováno a  má trvalé bydliště ve městě Adamov. Povinnost předškolního vzdělávání 

je dána pro děti rok před zahájením školní docházky od 1. 9. 2018 a je povinná pro 
dítě, které do 31. 8. 2020 dosáhne 5 let. 

2. Následně budou přijímány děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 3 roky. Děti musí být 

řádně očkované dle § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a mají 
trvalé bydliště ve městě Adamov. 

3. Dále budou děti přijímány podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do 
počtu volné kapacity. Děti musí být očkovány. Pokud nebude kapacita naplněna, lze 

přijmout dítě mladší 3 let, které je schopné plnit podmínky předškolního vzdělávání. 
Přednost je dána dětem s trvalým bydlištěm ve městě Adamov. 

 

 

V Adamově  20. 1. 2020 
 
 
 

             Mgr. Jana Burianová 
                   ředitelka školy 
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