
Příloha směrnice 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žichlínek stanovil následující kritéria, podle kterých 

bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Kritéria: 
 

Děti s potvrzením od lékaře o absolvování očkování předepsaného právními předpisy nebo 

s potvrzením o trvalé kontraindikaci (ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby 

dodání lékařského odborného stanoviska) budou bodově hodnoceny dle kritérií: 

 

- Do mateřské školy v Žichlínku budou přijaty všechny děti, které budou do mateřské 

školy docházet poslední rok před zahájením povinné školní docházky a zároveň mají 

trvalé bydliště v obci Žichlínek. 

 

V případě, že počet uchazečů o předškolní vzdělávání přesáhne nejvyšší přístupný počet dětí 

přijímaných do mateřské školy, a dále v případě, že po přednostním přijetí dětí splňujících 

výše uvedené kritérium zůstanou volná místa pro přijetí, uplatní se následující pomocná 

kritéria: 

- 10b –  Děti, které mají trvalý pobyt v Žichlínku. 

- 10b –  Děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let. 

- 8b –  Děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 4 let. 

- 6b –  Děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 3 let. 

 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. 

 

V případě, že bude mít více dětí stejný součet bodů, rozhoduje o přijetí datum narození dítěte 

– starší dítě má přednost před mladším. 

 
Výňatek ze zákona 561/2004  

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

§ 34 Organizace předškolního vzdělávání 

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti 

od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, 

je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

 

 

V Žichlínku dne 30. 3. 2020 

 

 

 

 

Vypracovala:       Schválil: 

Petra Mihulková, DiS.    Mgr. Miloš Krejčí 

vedoucí učitelka MŠ     ředitel školy 


