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Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při 

překročení kapacity mateřské školy. 

 

Č.j.: ZŠTr/66/2022 

Spisový znak: A5 

Účinnost od: 25. 03. 2022 

Počet příloh: 0 

Změny: -- 

 

 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tršice stanovila následující kritéria, podle 

nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods. 2 písm. B) zákona 

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

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. 

Mateřská škola má kapacitu 40 dětí. 

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let. 

2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií uvedených v následující 

tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 

 

Kritérium: Bodové hodnocení: 

Věk dítěte 5 a více let - k 31. 8. 2022 10 bodů 

4 roky         - k 31. 8. 2022 8 bodů 

3 roky         - k 31. 8. 2022 5 bodů 

Trvalé bydliště dítěte 

(ke dni zápisu) 

na území spádového obvodu (Tršice) 5 bodů 

mimo spádový obvod 2 body  

Sourozenec 

navštěvuje MŠ 

pokud MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 1 bod 

 

V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je stanovená kapacita školy a rovnosti 

celkového zisku bodů při obsazování posledního volného místa (posledních volných míst, je-

li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), budou přednostně 

přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu obce Tršice. Pokud 

takovýchto bude více, rozhodne losování za přítomnosti zřizovatele.  
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4. Zápisy se uskuteční v termínu 5. května 2022  

 

5. V den zápisu 5. května 2022 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 15:00 do 

18:00 hod. stejnou váhu. V žádném případě nebude v tento den zápisu vytvořeno pořadí 

s přednostní výhodou k přijetí do MŠ. 

6. Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijímány v průběhu roku pouze v případě 

volné kapacity. 

7. Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. musí rodiče v den zápisu do MŠ doložit potvrzení lékaře o 

povinném očkování. Výjimkou je dítě, které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (ustanovení § 34 ods. 5 školského 

zákona ve spojení s § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Výjimkou jsou též děti 

s povinným předškolním vzdělávání (děti, které k 31. 08. 2022 dosáhnou věku 5-ti let). 

8. Má-li být dítě s povinným předškolním vzděláváním individuálně vzděláváno (vzdělávání, 

které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ), je zákonný zástupce 

povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. 

9. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče na veřejně přístupném 

místě v ZŠ a MŠ Tršice a také na webových stránkách školy nejméně měsíc po termínu, kdy 

se konal zápis. 

10. Vedoucí učitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož 

délka nemusí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy. Netýká se 

dětí plnících povinnou předškolní docházku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tršicích dne  

                                                                                          …………………………. 

        Mgr. Andrea Teplá 

           ředitelka školy 


