
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník,  

se sídlem Komenského 200, 277 32 Byšice 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Byšice, okres Mělník stanovil následující kritéria, 

podle nichž bude postupovat při rozhodování 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 v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovený nejvyšší povolený 

počet dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení: 

1. Povinné předškolní vzdělávání a odklad povinné školní docházky: 

- K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou 

věku 5 let, mají trvalé bydliště v obci Byšice, nebo v obcích, které mají s obcí Byšice 

uzavřenu dohodu o školském obvodu (Hostín, Kojovice, Košátky) a pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. 

- Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. 

2. Nárokové přijetí dětí ve věku 4 let: 

- Děti s trvalým bydlištěm v obci Byšice, nebo z obcí, které mají s obcí Byšice dohodu o 

školském obvodu, které nejpozději k 31. 8. dosáhly věku 4 let. 

3. Nárokové přijetí dětí ve věku 3 let: 

- Děti s trvalým bydlištěm v obci Byšice, nebo z obcí, které mají s obcí Byšice dohodu o 

školském obvodu, které nejpozději k 31. 8. dosáhly věku 3 let. 

4. Při volné kapacitě MS - věk dítěte: 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let (§ 34 

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.), nejdříve však pro děti od 2 let. Děti budou seřazeny 

podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány k 

předškolnímu vzdělávání do nejvyššího povoleného počtu uvedeného v rejstříku škol 

a školských zařízení. 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitel školy brát v úvahu 

důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. 

  

 

 

V Byšicích dne 11. dubna 2022                              Mgr. František Viktorin 

ředitel školy                                           
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