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KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 

let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Do mateřské školy se přijímají děti podle 

níže stanovených kritérií. 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

do Mateřské školy Radostice  
 

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Přednostně se přijímají děti, 

které do 31.8. kalendářního roku, ve kterém mají zahájit povinnou předškolní 

docházku,  dovrší věku pěti let. 

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2) 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené 

obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého 

pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola") 

 

2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Radostice. 

 

3. Děti mladší pěti let podle věku (od nejstarších po nejmladší). 

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33) 

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o dítě 

v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté 

k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené 

rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a 

vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu 

socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené 

požadavky schopno lépe plnit. 
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Doplňková kritéria:  

 

4. Děti, jejichž sourozenec je žákem Základní školy a Mateřské školy Radostice. 

5. Děti s trvalým pobytem v jiném školském obvodě podle věku od nejstarších po 

nejmladší. 

 

Dle § 183 školského zákona a na základě podáním žádosti o přijetí a splněním výše 

uvedených kritérií se rozhodnutí o přijetí oznamují vyvěšením seznamu přijatých dětí, a to 

pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě školy (hlavní vchod MŠ a 

ZŠ) do 30 dnů od uzavření zápisu.  

 

 

Bodové ohodnocení  

 

1.Děti s povinnou předškolní docházkou 10 bodů 

2.Děti s trvalým pobytem ve školském 

obvodu ZŠ a MŠ Radostice 

9 bodů 

3.Věk – 4 leté děti 8 bodů 

   Věk – 3 leté děti 7 body 

   Věk – 2 leté děti 6 body 

4.Sourozenci v MŠ a ZŠ Radostice 5 body 

5.Děti z jiných obcí 5 leté 4 body 

   Děti z jiných obcí 4 leté 3 body 

   Děti z jiných obcí 3 leté 2 body 

   Děti z jiných obcí 2 leté 1 bod 

 

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií), bude postupováno podle věku 

dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno starší dítě. 
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Mgr. Barbora Křížová                                                                     Irena Obleserová 

Ředitelka ZŠ a MŠ                                                                          Zástupce ředitele pro MŠ 


