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Kritéria o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková 

organizace, 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), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní 

rok 2022/2023 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu 50 dětí. 

Podmínky přijetí: 

1. Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v termínu řádného zápisu do MŠ. Podání je 

písemné a obsahuje údaje požadované v tiskopise žádosti vydaném uvedenou školou. 

2. Podle ustanovení § 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, lze 

k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a 

zákonný zástupce předloží jako součást žádosti o přijetí písemný doklad s potvrzením lékaře, že dítě bylo 

řádně a pravidelně očkováno, případně že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci. Tato podmínka se netýká dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

3. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 34 odst. 6 zákona č. č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 

případně registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, předloženého jako součást žádosti o přijetí. 

Podmínky a kritéria: 

1. O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje na základě žádosti ředitel školy. 

2. Třídy se naplňují do výše uvedené kapacity MŠ. 

3. V případě, že bude počet zájemců vyšší, než počet aktuálních volných míst pro rok 2022/23, bude 

provedeno bodové ohodnocení žádostí dle kritérií zapsaných v níže uvedené tabulce.  

4. Při naplňování volných míst v MŠ se postupuje v řádném pořadí od skupiny 1. 

5. Kritéria jsou posuzována ke stavu do 31. 8. 2022. 

6. U sporných případů děti umístěných na stejném pořadí (stejný věk) rozhoduje o pořadí dítěte los. 

7. Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do MŠ: 

a. Dětem s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2022 

dosáhnou nejméně třetího roku věku, budou body přiděleny tak, aby tyto spádové děti měly při 

přijímání vždy absolutní přednost před všemi ostatními dětmi.  

b. Následně budou těmto spádovým dětem přidělovány body tak, aby spádové děti od 5 let věku (s 

povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před spádovými čtyřletými a tříletými. 

  



Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace 
Dolní Bory 161, 594 61 Bory 
IČ: 70877441 tel.:566 535 177 mobil:603 769 687 e-mail:zsbory@zsbory.cz 

Kritéria přijetí: 

Skupiny 
Kritéria pro zařazení do 

skupiny a přidělení bodů 

A. 

Bodové    ohodnocení 

B. Postup v případě rovnosti bodů po 

bodovém ohodnocení ve skupině dle 

sloupce A 

Skupina 1 

Děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní 

docházky s místem 

trvalého pobytu ve 

školském spádovém 

obvodu mateřské školy. 

Spádové děti s povinností 

předškolního vzdělávání. 

Každému žadateli v této 

kategorii bude 

přiděleno 100 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů budou 

zařazeny do pořadníku dle data 

narození dítěte od nejstaršího 

k nejmladšímu 

Skupina 2 

Děti, které před začátkem 

školního roku 2022/23 

dosáhnou nejméně 3. roku 

věku a s místem trvalého 

pobytu ve školském 

spádovém obvodu 

mateřské školy. 

Spádové děti s právem 

přednostního přijetí. 

 

Každému žadateli v této 

kategorii bude 

přiděleno 80 bodů 

 

Žádosti s rovným počtem bodů budou 

zařazeny do pořadníku dle data 

narození dítěte od nejstaršího 

k nejmladšímu 

Skupina 3 

Spádové děti mladší než 

stanovuje zákonná věková 

hranice pro přednostní 

přijetí. 

Každému  žadateli v této 

kategorii bude 

přiděleno 60 bodů 

Žádosti s   rovným počtem bodů budou 

zařazeny do pořadníku dle data 

narození dítěte od nejstaršího 

k nejmladšímu 

Skupina 4 

Děti s místem trvalého 

pobytu mimo spádový 

obvod mateřské školy 

(nespádové děti) s 

povinností předškolního 

vzdělávání a dále s právem 

přednostního přijetí. 

Každému žadateli v této 

kategorii bude 

přiděleno 40 bodů 

Žádosti s rovným počtem bodů budou 

zařazeny do pořadníku dle data 

narození dítěte od nejstaršího 

k nejmladšímu 

Skupina 5 

Nespádové děti mladší než 

stanovuje zákonná věková 

hranice pro přednostní 

přijetí. 

Každému  žadateli v této 

kategorii bude 

přiděleno 20 bodů 

Žádosti s   rovným počtem bodů budou 

zařazeny do pořadníku dle data 

narození dítěte od nejstaršího 

k nejmladšímu 
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Doklady k zápisu: 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy 

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte 

Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte 

 

Mgr. František Eliáš 

             ředitel školy 
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