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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kladno, Doberská 323 stanovila následující kritéria, 
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
v základní škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí 
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 48 dětí. 
 
Kritéria přijímání dětí do ZŠ a MŠ Kladno, Doberká 323 
Do mateřské školy budou přijímány děti v pořadí podle následujících podmínek:  
 

1. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2022 a děti s odkladem nebo 
dodatečným odkladem povinné školní docházky - přednostně budou přijímány děti v 
posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve 
spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu 
(Makotřasy, Pletený Újezd, Zájezd a Libochovičky). Tento bod se týká i dětí cizinců, 
kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna. 
 

2. Přednostně budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem na 
území města Kladna 

 
3.  Při přijímání dítěte bude brán zřetel na sourozence v mateřské škole. 

 
4.  Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude postupovat podle věku dítěte 

– od nejstarších uchazečů k těm nejmladším uchazečům.  
 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle   
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.    

  
Ve dnech zápisu stanovených zřizovatelem MŠ mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou 
váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní 
výhodou k přijetí do MŠ. 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 
mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) 
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1. až 4. 
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