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ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Frýdek -Místek, Anenská 
656, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle 
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. 
Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 
právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně zdraví, v platném znění). 
Cizinci jsou přijímáni za podmínek (dle zák. 561/2004, §20 a §36 zák.326/1999 v platném 
znění). 
 

Kritéria podle pořadí: 
1. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne PÁTÉHO roku věku a jehož trvalé 

bydliště JE ve stanoveném školském obvodu. Je přednostně přijato v souladu s 

ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona (povinné předškolní vzdělávání). 

 
2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne ČTVRTÉHO roku věku, a jehož 

trvalé bydliště JE ve stanoveném školském obvodu, podle data narození od 

nejstarších po nejmladší. 

 
3. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne TŘETÍHO roku věku a jehož 

trvalé bydliště JE ve stanoveném školském obvodu, podle data narození od 

nejstarších po nejmladší. 

 

4. Dítě, jehož trvalé bydliště JE ve stanoveném školském obvodu a má sourozence, 

který již uskutečňuje a také bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v 

následujícím školním roce v MŠ Radost a současně dosáhne 3 let nejpozději do 

konce října školního roku, ve kterém je přijato. 

5. DÍTĚ A JEHO DATUM NAROZENÍ, které není ze stanoveného školského obvodu 
(priorita přijetí starších dětí, mladší do 3 let – nejpozději však do konce září 
školního roku, ve kterém je přijato). 

• Dětí mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí k předškolního vzdělávání  

 

 
Orientační počet volných míst Anenská:  41 
Orientační počet volných míst J. Trnky:  35  

Natália Toflová  
             ředitelka školy 


