
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
pro školní rok 2023/2024 

 
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Sobotka budou 
děti přijímány dle stanovených kritérií. 
 
Pro zápis v době od 2.5 2023 do 16. 5. 2023 

Přijímací řízení v souladu s § 34 odst. 2), 5) zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

V souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, který má 

stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění.  

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ: 
 

1.  Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 

dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců 

místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného 

ve školském rejstříku.  

 

Jestliže jsou přijati k předškolnímu vzdělávání všichni uchazeči uvedení v bodě 1., jsou postupně 

použita následující kritéria: 

 

2. Do mateřské školy se přijímají děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou 

nejméně třetího roku věku (od nejstaršího k nejmladšímu) a nemají místo trvalého pobytu, 

v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu 

dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

3. Do mateřské školy se přijímají děti mladší tří let (od nejstaršího k nejmladšímu), nejdříve však 

děti od dvou let, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, 

v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. 

 

 

 

Školským obvodem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Sobotka je: Sobotka, 

Čálovice, Kdanice, Lavice, Staňkova Lhota, Stéblovice, Spyšova,Trní, Zajakury.  

Spádovost je posuzována podle trvalého pobytu dítěte na seznamu poskytnutém obecním úřadem.  

 

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a přijetí dítěte 

mladšího tří let se počet přijímaných dětí snižuje. 

 

 

 
V Sobotce, 16. 3. 2023                      Mgr. Štěpánka Kubištová, ředitelka mateřské školy 
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