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Dolní Břežany, 2. 2. 2023
Č. j.: MSDB6/2023

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

(pro školní rok 2023/2024)

Mateřská škola Dolní Břežany, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Miluší Trojanovou, stanovila pro
školní rok 2023/2024 následující kritéria, podle kterých bude postupovat při posuzování žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání 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 v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku od dvou let do začátku povinné školní
docházky. Děti budou přijímány v následujícím pořadí dle součtu přidělených bodů (trvalý pobyt
dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce 10 bodů, dítě plnící povinnou předškolní docházku 5
bodů, dítě mladší 5 let 3 body, dítě mladší 4 let 2 body, dítě mladší 3 let 1 bod):

1. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší pěti let („předškoláci“) s trvalým pobytem v obci Dolní Břežany
(včetně Lhoty a Zálep).

2. Ostatní děti v následujícím pořadí:

2.1. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) s trvalým pobytem dítěte i zákonného
zástupce v obci Dolní  Břežany žádající o celodenní docházku do MŠ.

2.2. Podle preferencí a zájmu rodičů je možno přijmout děti s trvalým pobytem v obci Dolní
Břežany (včetně Lhoty a Zálep) i na tzv. střídavou docházku. (Model, kdy dvě děti sdílí jedno
místo v mateřské škole.)

2.3. Děti z jiných obcí (mimo Dolní Břežany) podle věku - od nejstarších po nejmladší.

Každá žádost je posuzována individuálně.

Dolní Břežany 2. 2. 2023

Mgr. Miluše Trojanová
Ředitelka MŠ Dolní Břežany
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