
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání , šk. rok 2023/24:  

MŠ Paletka, Praha 13, Trávníčkova 1747 

Ředitelka Mateřské školy Paletka, Praha 13, Trávníčkova 1747 (dále jen mateřská škola), 
stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu s ustanovením § 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, v případech, kdy počet žádostí o 
přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu tříd v následujícím 
školním roce. Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Vzdělávání je založeno na zásadách rovného 
přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie 
ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu 
s ustanovením § 20 odst.1 písm.d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají 
právo pobytu na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, jsou osobami 
požívajícími dočasné ochrany, pokud prokážou oprávněnost svého pobytu příslušným 
dokladem. 

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu  

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v době 
přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle školského zákona. tj. dítě 
do 31.8. 2023 dosáhne pátého roku věku. 

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu  

- děti s místem trvalého pobytu (v případě dětí cizinců místem pobytu) na území Prahy 13 v 
době přijetí přihlášky, pro které je předškolní vzdělávání podle školského zákona přednostní 
do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, tzn. že do 31.8. 2023 dítě 
dosáhne třetího roku věku. 

3. Věkové kritérium  

- děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) na území Prahy 13, které 
dosáhnou věku tří let mezi  1.9. – 31.12.2023 

Spádová oblast – celá MČ Praha 13  

Pokud bude více uchazečů se stejnými parametry na jedno volné místo, bude provedeno 
losování. Losování provede ředitelka za přítomnosti dalšího pedagog. pracovníka školy a 
zástupce zřizovatele.  

V Praze,  13.1. 2023                                                     Bc. Alena Černohorská, ředitelka školy 

 


