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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
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ČL. 1. Údaje o kritériích
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou, příspěvková
organizace, stanovila 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 v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu.
ČL. 2. Kritéria
I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní
docházky.
II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována
k 1.září 2022.
Kritérium
Doba
podání
přihlášky 1 rok
(opakované podání žádosti)
2 roky
3 roky
Trvalý pobyt dítěte či Trvalý pobyt v obci
zákonného zástupce*,
popř. zaměstnání v obci **
Zaměstnanec
zřizovatele
nebo jiného zaměstnavatele
Věk dítěte***
5 let věku
4 roky věku
3 roky věku
Individuální situace dítěte
Základní školu a Mateřskou
školu, Potštejn, navštěvuje
sourozenec dítěte
Dítě se hlásí k celodennímu
provozu
Dítě
se
specifickými
vzdělávacími potřebami

Bodové ohodnocení
1
2
3
3
3
3
2
1
2

1
3
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* 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 ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
* Upřednostnění se týká též dětí občanů prokazatelně žijících na území obce – potvrzení
obecního úřadu o pobytu.

** Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí
zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo
odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 ze školského zákona 561/2004 Sb. a § 35
odst. 1. Jedná se o zaměstnance obce nebo o pracující na území obce.
*** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4
školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky
III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhoduje věk dítěte od
nejstaršího k nejmladšímu.
V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte,
pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v
potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte,
který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.
ČL. 3. . Závěrečná ustanovení
Zrušovací účinnost: Tímto se zrušují kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 2021 2022. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou
veřejnost.
Účinnost: 3.3.2022
ředitelka
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CO MUSÍ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umět si říci co chce - potřebuje, dítě komunikuje
spolupracovat při oblékání a svlékání
nenosit plínky
obouvat a vyzouvat obuv
dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
pít z hrnečku a skleničky
vzít do ruky pečivo kousat z něj
samostatně používá toaletu
umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
ujít kratší vzdálenost

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve
věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou
hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání – jediným vodítkem je skutečně pouze §
34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání
přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004
Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá
především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu
vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým
programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k
předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím
souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování
předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

