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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

2021/2022 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žalany, stanovil následující kritéria, podle nichž 

bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona            

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu 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. 

I. 

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

děti od 2 let. 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. 

 

II. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel školy z kritérií, uvedených v následující 

tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 

 

Kritérium Bodové ohodnocení 

Podání přihlášky* první 1 

opakované 2 

Trvalý pobyt dítěte** trvalý pobyt v obci Žalany 10 

 

 

 

 

Věk dítěte*** 

Dítě, ze spádového obvodu, které dosáhne 

nejpozději ke dni 31. 8. 2021 5 let věku 

s povinnou předškolní docházkou 

 

10 

Dítě, ze spádového obvodu, které dosáhne 

nejpozději ke dni 31. 8. 2021 4 let věku 
8 

Dítě, ze spádového obvodu, které dosáhne 

nejpozději ke dni 31. 8. 2021 3 let věku 
5 

 Dítě mimo spádovou oblast 5 leté k 31. 8. 2021 3 

Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 1 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu 2 
Jednotlivá kritéria, resp. body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, resp. počtem splněných kritérií. 

V případě, že dojde ke shodě bodů, rozhoduje věk dítěte k datu zápisu do mateřské školy (přednost má vždy starší dítě). 

 

*Nezáleží na pořadí žádostí, ale na výše stanovených kritériích. 

**Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo 

pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území 

České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění. 

***Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vždy přijato dítě k povinnému 

předškolnímu vzdělávání ze spádové oblasti. 
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Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky 

stanovené rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a školním 

vzdělávacím programem MŠ Žalany. 

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od tří let věku. Mladší děti mohou být pro daný školní 

rok přijaty tehdy, dosáhnou-li věku 3 let nejpozději do 31. 1. 2022. Děti, které dovrší věku 

3 let od 1. 2. 2022, budou přijaty pouze v případě volných míst v mateřské škole.  

 

Předpokládaný počet volných míst v MŠ od 1. 9. 2021: 7 

                                 

 

 

III. 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií), rozhoduje věk dítěte k datu zápisu 

k předškolnímu vzdělávání (přednost bude mít vždy starší dítě).  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Mgr. Lukáš Šimon 

                                                                                                                           ředitel školy 

               

V Žalanech dne 31. 3. 2021 

 

 

 

Souhlas s výše uvedenými kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 

Žalany pro školní rok 2021/2022. 

Jindřich Mouka – starosta obce Žalany __________________ 

Dne: 31. 3. 2021                              


