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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 

  

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/24 

1.    Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené) 

a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy:                                              

b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy:                                                                     

2.    Věková skupina 

a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky:                                                                      

b) čtyřletí:                                                                                                                                                                            

c) tříletí:                     

d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2023 do 31.12.2023:                                             

e) ostatní dvouletí:                       

3.    Den věku dítěte v roce 

Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do mateřské školy 

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s prokazatelně doloženým 

pobytem v Helvíkovicích a části Houkov. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku 

následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2023 pěti let k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání; 

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v Helvíkovicích a části Houkov, které před začátkem 

školního roku (tj. do 31.08.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od 

nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni; 

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v Helvíkovicích a části Houkov, které před začátkem 

školního roku (tj. do 31.08.2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších 

po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni; 

Pro dvouleté děti s prokazatelně doloženým pobytem v Helvíkovicích a části Houkov, přijetí není nárokové.   

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení přijímány i mladší děti s prokazatelně doloženým 

pobytem v Hevíkovicích a části Houkov. Kritéria a termíny budou po ukončení rozhodovacího řízení zveřejněna 

způsobem obvyklým (veřejná vývěska, webové stránky www.mshelvikovice.cz, budova MŠ). 

 

V Helvíkovicích 16. 3. 2023       Monika Julišová, DiS. 

ředitelka 
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