
Ředitelka Mateřské školy Zbýšov, Školní 412, v souladu s § 34 zák. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o 
přijetí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu.  

Do mateřské školy budou přijaty děti podle těchto kritérií: 

1. Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku, které nastoupí k povinné 

předškolní docházce a děti s odkladem povinné školní docházky – 30 bodů 

 

2.  Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku, které je zdravotně 

způsobilé, dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (povinné očkování) – 20 

bodů 

 

3.  Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku, které je zdravotně 

způsobilé, dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (povinné očkování) – 10 

bodů 

 

4. Ostatní děti podle věku k 31.8. příslušného kalendářního roku (od nejstarších po nejmladší) 

*) místo trvalého pobytu – bude vycházeno ze skutečnosti ke dni řádného zápisu k předškolnímu vzdělávání 

(ověřeno dle občanského průkazu žadatele – zákonného zástupce). 

 

Podpůrné kritérium: 

1. Trvalý pobyt ve Zbýšově – 25 bodů 

2.  Celodenní pobyt v MŠ – 5 bodů 

 

Ředitelka bude rozhodovat bodovým systémem – od nejvyššího počtu bodů po nejnižší. 

 

V případě shodného počtu bodů rozhoduje ředitelka MŠ: 

a) podle data narození 

b) losem, v případě shodného data narození 

 

Další důležité body 

 

 o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti 

 pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v den zápisu, dohodne si náhradní termín 

s ředitelkou mateřské školy 

 dítě je vždy přijímáno k  1. 9. příslušného školního roku 

 dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud 

není naplněna kapacita 

 

 

Ve Zbýšově, dne 10. 4. 2018                 Mgr. Lenka Kotačková 

                                                                                                    ředitelka MŠ Zbýšov 
                                   



 


