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Obecná ustanovení 

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 vydává ředitel Základní školy a Mateřské školy Chotyně, příspěvkové organizace 

následující kritéria, podle nichž bude ŘŠ postupovat v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v daném roce překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.   

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 2 let až do začátku povinné školní 

docházky. 

 

Mateřská škola má kapacitu 48 dětí. 

 

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímacího řízení, 

které se koná v předem určeném termínu pro následující školní rok. 

 

Bez ohledu na níže uvedená kritéria bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 

školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 

 

Dané kritérium      Bodové ohodnocení 

Trvalý pobyt dítěte  v obci Chotyně    3  

    ve smluvních obcích    1 

Věk dítěte   2 a 3 roky věku    1 

    4 roky věku     2 

    5 let věku     3 

Doba podání žádosti  1 rok      1 

(opakované podávání) 2 roky      2 

    3 roky      3 

Individuální situace dítěte MŠ nebo ZŠ navštěvuje sourozenec  2 

    celodenní docházka    1 

    specifické vzdělávací obtíže   3 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

ČÁST: 47. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Č.j.:          Spisový znak:        Skartační znak: 24/47/2012               A.1.                   A10 

Vypracovala: Klára Sládková, vedoucí odlouč. prac. 

Schválil: Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne: 10.2.2012 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 10.2.2012 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 10.2.2012 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
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Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z výše uvedených kritérií. 

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.  

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních 

případech 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. 

 

 

 
 

 

 

 

V Chotyni dne 1. 2. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Klára Sládková     Schválil: Mgr. Petr Kruliš 

       vedoucí odloučeného pracoviště     ředitel školy 

 

 

 

 

 


