
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy Čenkov pro školní rok 2023/ 2024 

Ředitelka Mateřské školy Čenkov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat 

při rozhodování 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. 

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do začátku povinné školní 

docházky. Mateřská škola Čenkov, p. o. je spádová pro děti s trvalým pobytem v obci Čenkov. 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií níže uvedených. Děti budou 

přijaty podle věku (starší má ve své kategorii přednost) v tomto pořadí kategorií: 

1. děti spádové (s trvalým pobytem v Čenkově), které dovrší k 31. 8. 2023 min. 5let (povinné 

předškolní vzdělávání) * 

2. děti spádové, které dovrší k 31. 8. 2023 4 let * 

3. děti spádové, které dovrší k 31. 8. 2023 3 let* 

4. děti spádové, které dovrší k 31. 8. 2023 min. 2 let * 

5. děti nespádové (s trvalým pobytem mimo obec Čenkov ), které dovrší k 31. 8. 2023 min.5let 

(povinné předškolní vzdělávání)  

6. děti nespádové, které dovrší k 31. 8. 2023 min. 3 let 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na 

území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu 

ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

III. V případě stejného stáří dětí rozhodne los. 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného 

pracoviště. K přijímacímu řízení budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.  

(tj od 2. do 16. 5. 2023) 

Termín prezenčního zápisu v MŠ Čenkov je stanoven na 10. května od 14 hod do 17 hod.  

A sice dle předchozí domluvy (zarezervování času)- registrace od 1. 4.  do 30. 4. 2023 

na tel.č. 702 134 838 nebo prostřednictvím  emailu: reditelka@mscenkov.cz  

V případě uvolnění místa v mateřské škole budou přijímány děti podle pořadí v přijímacím řízení. 

Pro školní rok 2023-2024 se předpokládá 8 volných míst. 

 

V Čenkově 15. 2. 2023                                                                         Bc. Dana Chvojková 

                                                                                                              Ředitelka v z., MŠ Čenkov 
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