
Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  
v mateřské škole 

 
I. Základní ustanovení 

 

1. Následující kritéria, podle nichž bude postupováno 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 ), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Bílá, okres Frýdek - Místek, příspěvková 
organizace v případě, že počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

2. Předškolní vzdělávání se organizuje v mateřské škole v souladu s ustanovením odst. 1) § 34 
školského zákona pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou 
let. 

3. Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 
v souladu s § 50 z. č. 258/2000 Sb. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, 
nepožaduje škola doklad o očkování. 

4. Dvouleté děti je možné přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění 
bezpečného provozu pro všechny děti. 

5. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy 
na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologiské  poradny, 
či pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijmout pokud jim byl 
povolen odklad povinné školní docházky. 

6. Mateřská škola zastoupená ředitelkou vydává rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve 
správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.  

7. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud 
ještě do mateřské školy nedocházejí dle §34a odst.1 školského zákona. 

8. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může 
v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno ( v případě, že se bude 
jednat o převážnou část, nebo po celý  školní rok). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli 
mateřské školy v době zápisu (vzor oznámení v dokumentech na www.skolkabila.cz ), 
nejpozději však do konce měsíce května. Jeho vzdělávání se uskutečňuje následně bez 
docházky dítěte do MŠ. V takovém to případě má zákonný zástupce povinnost zajistit účast 
dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v MŠ . Nejedná se o zkoušku, 
rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 

                                             

II. Přehled kritérií 

1. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určitým počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí 
přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do 
MŠ. V případě rovnosti bodů jednotlivých kriterií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání rozhodující datum narození dítěte ( starší má přednost před mladším), zvýšená 
sociální potřebnost, nebo sourozenec v MŠ.  

 
 
 
Ředitelka Mateřské školy Bílá, okres Frýdek – Místek,příspěvková organizace v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů  vydává 
  

 

http://www.skolkabila.cz/


2. Kritéria se celkově hodnotí tak, že body, kterými jsou ohodnocené, se sčítají a pořadí dětí je 
dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. 

3. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu se školským zákonem vždy 
přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 4 let věku, pokud mají místo 
trvalého pobytu, ( v případě cizinců místo pobytu ) ve spádové obci ! 

4. Taktéž  ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od tří let věku do 
mateřské školy se uplatní již pro školní rok 2018/2019 , při zápisu v květnu 2018, pokud mají 
místo trvalého pobytu, ( v případě cizinců místo pobytu ) ve spádové obci ! 

5. Povinné předškolní vzdělávání  se vztahuje dle §34 odst. 1 školského zákona na státní 
občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany 
jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 
Dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 
přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

 

 
 

Pokud není naplněna kapacita MŠ, může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu roku.  

 

 
 
 
 
 
V Bílé 3.4.2018                                                                                 Ivana Kokšová 
                       ředitelka MŠ  

 
Kriterium 

 
Body 

 

 

 

Věk dítěte  

  Dosažení 6 let v období od 1.9 - 31.8.  následujícího 
kalendářního roku a s odkladem povinné školní 
docházky (§ 34 ods.4. školského zákona) 
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  Dosažení 5 let v období od 1.9 - 31.8.  následujícího      
  kalendářního roku. 

 15 

  Dosažení 4 let v období od 1.9 - 31.8.  následujícího      
kalendářního roku. 

 10 

  Dosažení 3 let v období od 1.9 - 31.8.  následujícího      
kalendářního roku. 

   7 

Dosažení 2 let v období od 1.9 - 31.8.  následujícího      
kalendářního roku. 

   0 

 

 

Místo bydliště 

 Trvalý pobyt dítěte v obci Bílá  
  a spádové obci Staré Hamry 

 
         20 

Trvalý pobyt v jiných obcích 
 

5 

 

 

  


