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Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2021-2022 při překročení kapacity mateřské školy
Č. j. S/01/21
Účinnost od: 01. 05. 2021
Aktualizace směrnice č. j. S/01/20
Zpracovala: Věra Klimešová, ředitelka MŠ
1.

Předmět úpravy
1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době, kdy počet
přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou
kapacitu dětí v mateřské škole.
/Kapacita školy 60 dětí, předpokládaný počet volných míst 13/

2.

Kritéria pro přijímání
2.1. 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.
2.2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým ohodnocením, ve
shodném bodovém ohodnocení má přednost starší dítě, v případě stejného počtu bodů a
stejného věku dětí rozhodne los.
Kritérium

Trvalý pobyt dítěte*

Věk dítěte

Individuální situace dítěte

Trvalý pobyt ve spádovém
školském obvodu
Trvalý pobyt nemá ve
spádovém školském obvodu
5 let věku k 31. 12. 2021
4 roky věku k 31. 8. 2021
3 roky věku k 31. 8. 2021
3 roky věku k 31. 12. 2021
Mateřskou školu navštěvuje
sourozenec dítěte
Dva sourozenci současně
v přijímacím řízení

Bodové
ohodnocení
30
10
20
15
10
5
20
10

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území
zřizovatele. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

3.
Účinnost
3.1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 05. 2021
V Dubí dne 16. 02. 2021
Věra Klimešová, ředitelka
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