
Kritéria stanovená pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do  

Základní školy a Mateřské školy Kuchařovice, příspěvkové organizace 
 

Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, Okružní 297, příspěvková organizace, stanovuje 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 vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

1. Zákonní zástupci v den zápisu předají řádně vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře. 

2. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let, nejdříve však dětem od 2 let. 

3. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází MŠ z kritérií, uvedených v následující tabulce. 

4. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů. 

5. V případě shodného počtu bodů, rozhoduje den narození dítěte, starší bude upřednostněno. 

6. V souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona bude do mateřské školy přednostně přijato dítě rok 

před nástupem povinné školní docházky ze spádové oblasti. 

7. O přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

8. podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze 
dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné) 

9. Děti budou přijaty na základě počtu volných míst. 

 

Kritéria Bodové hodnocení 

Děti ze spádové oblasti Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2023 věku tří let a více 10 

Předškolák bez spádové oblasti 
Dítě z nespádové oblasti, které dosáhne nejpozději 
ke dni 31. 8. 2023 pět let věku a více 

7 

Děti bez spádové oblasti 
Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2023 věku tří let a více a 
není předškolák 

5 

Děti mladší tří let ze spádové 
oblasti 

Dítě, které k 31. 8. 2023 nedosáhne věku tří let se 
přijímají pouze v případě volné kapacity. 

3 

Děti mladší tří let 
Dítě, které k 31. 8. 2023 nedosáhne věku tří let se 
přijímají pouze v případě volné kapacity.  

2 

Děti, které mají ve školce 
sourozence 

 1 

Doplňující kritéria Bodové hodnocení 

V případě naplnění kapacity a rovnosti bodů se tyto děti seřadí podle věku od nejstaršího. 

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v 

jeho průběhu uvolní kapacita MŠ. 

Děti budou přijaty na základě počtu volných míst. 


