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Ředitelka stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o 

přijetí ve stanoveném termínu a době pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. (na 

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

pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

 

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou přijímány děti (s trvalým bydlištěm 

v Příbrami) 

 
• od nejstaršího věku po nejmladší, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 

třetího věku s trvalým bydlištěm v Příbrami, v případě cizinců místo pobytu v příslušném 
školském obvodu (§ 179 odst. 3), trvalý pobyt lze nahradit i doložením nájemní smlouvy 
k pobytu v Příbrami; 

 

 

Následně budou přijímány děti  

• děti s trvalým bydlištěm mimo Příbram v pořadí od nejstaršího dítěte, které nejsou spádové a 

které dovrší nejméně 3 let věku v období do 31. 8. 2021. 

 

 

Doplňující kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:  

• Sourozenci dětí, kteří mateřskou školu navštěvují; 

• Trvalý pobyt dítěte ve městě Příbram a jeho částech (spádová oblast) je:  

(Příbram I. – Příbram IX., Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice)         

• V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti narozené od 1. 9. 2018 do 30.10. 2018. 

 

 

 

 

V Příbrami dne 9. dubna 2021                                              PaedDr. Vladimíra Slavíková 

                                                                                                                                      ředitelka školy
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