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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
s docházkou od školního roku 2023/2024 – Český program 

 

Ředitelka Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. stanovuje následující kritéria, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v případech, kdy počet 

žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dítěte překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu. 
 

Do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. se do Českého programu 

k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2023/2024 přijímají: 

 

1. děti s trvalým pobytem (zákonného zástupce a přijímaného dítěte) ve spádové oblasti dané 

obecně závaznou vyhláškou města Jesenice č. 1/2017 ze dne 23. března 2017 (školským 

obvodem Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., okres Praha – západ, je 

město Jesenice vymezené všemi katastrálními územími města), a to v pořadí: 

a) Děti, které dovrší věk pro povinnou předškolní docházku, tj. děti, které k 31. 8. 2023 

dovrší 5 let nebo děti starší (viz povinnost předškolního vzdělávání dle § 34 odst. 1, zák. 

č. 561/2004 Sb. v platném znění).  

b) Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší nejméně 4 let. 
 

c) Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší nejméně 3 let. 
 

2. Děti nespádové (neodpovídající obecně závazné vyhlášce), které dovrší věk pro povinnou 

předškolní docházku v souladu se zákonem č. 561/2004 v platném znění (děti, které v období 

1. 9. 2023 - 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku a děti starší). 
 

3. Děti odpovídající obecně závazné vyhlášce viz bod 1, které jsou mladší než děti uvedené v bodu 

1c) těchto kritérií. 
 

4. Děti nespádové (neodpovídající obecně závazné vyhlášce), po umístění všech dětí 

odpovídajících bodu 3. těchto kritérií. 

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku 

a potřebám vzdělávacího programu školy Sunny Canadian International School – Mateřská škola, 

s.r.o., Český program.          

                                                                                                                       

                                                                     

             
          Mgr. Alena Kosová 
     Ředitelka mateřské školy  
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