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Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy „Úsměv“ 

Benešov, Pražského povstání 1711                                       

na školní rok 2019/2020 

 

V mateřských školách platí od 1.9.2017 systém přijímání dětí podle školských spádových 

obvodů. Za tímto účelem uložil stát obcím povinnost vytvořit spádové školské obvody, ze 

kterých je zcela jasné, pro které konkrétní ulice, čísla domů, v nichž má dítě trvalý pobyt (v 

případě cizinců pobyt), je příslušná mateřská škola spádová, tedy ve které mateřské škole má 

dítě zajištěné místo. Současně je od 1.9.2017 stanoveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, 

které do 31.8. daného kalendářního roku dovrší 5 let. Aby mohl rodič splnit tuto zákonnou 

povinnost a přihlásit své dítě do mateřské školy v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, má dítě ze spádové oblasti zajiťěné místo ve spádové mateřské škole. Rodič ale 

není spádovostí svazován, může zvolit pro své dítě i jinou školu, v nespádové škole ovšem nemá 

dítě nárok na přijetí a může být přijato až tehdy, pokud tato jiná škola bude mít volnou 

kapacitu. 

 

 

Ředitelka Mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711 stanovila pro školní rok 

2020/2021 následující kritéria, podle kterých bude při přijímání dětí postupovat: 

1. Přednostní přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, tzn. dětí, které do 31.8.2020 dosáhnou věku 5 let a dětí 

s povoleným odkladem školní docházky a jejich místo trvalého pobytu je ve školském obvodu 

spádové oblasti Mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711. 

2. Přednostní přijetí dětí, které k 31.8.2020 dosáhnou věku 4 let a jejich místo trvalého pobytu je 

ve školském obvodu spádové oblasti Mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 

1711. 

3. Přednostní přijetí dětí, které k 31.8.2020 dosáhnou věku 3 let a jejich místo trvalého pobytu 

ve školském obvodu spádové oblasti Mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 

1711. 

4. Přijetí dětí, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové oblasti Mateřské školy 

„Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711, seřazených podle věku od nejstaršího po 

nejmladší. 

5. Přednostní přijetí dětí, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové oblasti 

Mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711, jejichž sourozenec již MŠ „Úsměv“ 

navštěvuje. 

    

 

V Benešově dne 8.4.2020                   Helena Studničková, ředitelka MŠ 

 


