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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy od 1. 9. 2021 

Místo zápisu: MŠ Drahotuše 

Podle daných kritérií budou přijaty děti do volné kapacity.  

A. Na základě § 34 a 165 ods. 2 písm. b) č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka 

mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude 

postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 

mateřskou školu. 

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. Děti, které před 

datem 1.9.2021 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku 

a s trvalým pobytem v obvodu (tzv. spádový obvod): Hranice IV - Drahotuše, Hranice V – 

Rybáře, Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII -  Středolesí, Hranice IX – Uhřínov budou 

přijaty bez výhrad. 

 B. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí 

přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky 

do mateřské školy      

 KRITÉRIA BODY 

 

1. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ 

Drahotuše (tyto děti mají právo na přednostní přijetí) 

20 

 

2. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovršilo 3 roky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ 

Drahotuše (tyto děti mají právo na přednostní přijetí) 

 

10 

3. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovršilo 5 let s trvalým pobytem mimo spádový obvod MŠ 

Drahotuše 

8 

4. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem mimo spádový obvod MŠ 

Drahotuše 

7 

5. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovršilo 3 roky s trvalým pobytem mino spádový obvodu MŠ 

Drahotuše 

6 

6. Dítě, jehož sourozenec ve školním roce 2020/2021 navštěvuje MŠ Drahotuše 1 
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1. V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším). Při shodném 

ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí. 

2. K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). 

Výjimka platí pro poslední ročník mateřské školy.  

V případě volné kapacity se přijímají děti i v průběhu školního roku a děti, které dosáhnou  

3 let po 31. 8. 2021 

 

V Drahotuších dne 14. 4. 2021    Mgr. Dagmar Pospíšilová 

                ředitelka ZŠ a MŠ 

 

 

 


