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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Č.j.:      /2020/MSZD  

Spisový znak:  Skartační znak:  A 5 

Zpracovala: Zdeňka Černá, ředitelka MŠ 

Platnost od: 1. 4. 2020 

 
Ředitelka Mateřské školy Zdechovice, okres Pardubice stanovila 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. 
 

I. 
 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let 
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné. 

 
II. 

 
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.  
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 
 

KRITÉRIUM  BODOVÉ HODNOCENÍ 
TRVALÝ POBYT DÍTĚTE* Trvalý pobyt v obci a jejích 

místních částech 
7 

VĚK DÍTĚTE  Dítě dosáhne 6 let ve školním 
roce 2020-21 

11 

Dítě dosáhne 5 let ve školním 
roce 2020-21 

8 

Dítě dovrší 4 let ve školním 
roce 2020-21 

5 

 Dítěti budou 3 roky do konce 
kalendářního roku. (2020) 

2 

INDIVIDUÁLNÍ SITUACE  
 

MŠ navštěvuje sourozenec 
ve školním roce 2020-21 

1 

DÍTĚTE 
 

Dítě se hlásí k celodennímu 
provozu 

1 

 
 

*             Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie 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 a ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona 
 

 
Ve Zdechovicích dne: 31. 3. 2020  
 
                                                                                                                                  Zdeňka Černá 
Projednáno se zřizovatelem dne:                                                                                                          ředitelka školy 


