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* Místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy 

nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
ve školském rejstříku. 
 

Mateřská škola Telnice - příspěvková organizace 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024   

 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let 
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.  
 
V případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání přesáhne stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 
mateřskou školu, bude ředitelka školy postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání dle následujících kritérií: 

 
 

1. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 5 let, a tím pádem je pro něj předškolní 
vzdělávání od 01. září 2023 povinné, nebo dítě s odkladem nástupu do první třídy 
základní školy, s trvalým pobytem v obci*. 
 

2. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 4 let, s trvalým pobytem v obci*  
 

3. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 3 let, s trvalým pobytem v obci*   
 

4. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 5 let, a tím pádem je pro něj předškolní 
vzdělávání od 01. září 2023 povinné, nebo dítě s odkladem nástupu do první třídy 
základní školy, s trvalým pobytem mimo obec*. 
 

5. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 4 let, s trvalým pobytem mimo obec*  
 

6. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 3 let, s trvalým pobytem mimo obec*  
 

7. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 2 let, s trvalým pobytem v obci* 
 

8. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 věku 2 let, s trvalým pobytem mimo obec*  
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