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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

 

  Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále školský 

zákon), ředitelka školy stanovuje pravidla pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole. 

 

 K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány: 

 

• děti, které dosáhnou pěti let k 31. 8. 2023 a mají povinnou předškolní výchovu – tj. od 

počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále 

stanoveno jinak – děti jsou přijaty ze zákona (§ 34, odst. 1; § 179, odst. 2; školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů); 

• děti, které dosáhly čtyř let před začátkem školního roku a pokud mají místo trvalého pobytu 

nebo bydliště v obci Daskabát; 

• děti, které dosáhly tří let před začátkem školního roku a pokud mají místo trvalého pobytu 

nebo bydliště v obci Daskabát; 

• děti, které mají v MŠ sourozence; 

• děti mající trvalý pobyt v jiné obci. 

 

 Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání dle kritérií, která slouží ke stanovení pořadí 

k přijetí.  

 Zvolená kritéria budou bodově ohodnocena (příloha č. 1):  

• Dítě s povinnou předškolní docházkou (8 bodů)  

• Děti, které dosáhly čtyř let před začátkem školního roku (3 body)  

• Děti, které dosáhly tří let před začátkem školního roku (2 body)  

• Trvalý pobyt v obci (6 bodů) 

• Trvalý pobyt v jiné obci (1 bod)  

• Individuální vzdělávání - dosažení věku dítěte 5 let do 31. 8. daného roku (5 bodů) 

• Mateřskou školu již navštěvuje sourozenec (1 bod)  

• Opakované podání žádosti v MŠ Daskabát (1 bod) 

 

 V případě dosažení shodného počtu bodů, bude pořadí dětí seřazeno podle data narození od 

nejstaršího k nejmladšímu (dostává přednost starší dítě před mladším dle data narození). 

 
 

  Mgr. Eva Maršálková 

   ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. 



Příloha č. 1 

 

 

   Tabulka kritérií s bodovým hodnocením 

 

 

 

 

 

 
KRITÉRIUM 

 
BODOVÉ HODNOCENÍ 

Trvalý pobyt dítěte 
 
(u cizinců místo pobytu 
v příslušném školském obvodu 
§ 179, odst. 3, školský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů) 
 

 
Trvalý pobyt v obci Daskabát 
 
 
Trvalý pobyt v jiné obci 

 
6 
 
 

1 

Věk dítěte 
 
 
 
 
 
 

Dosažení věku dítěte 3 let 
31. srpna příslušného roku 
(z obvodu školy) 
 
Dosažení věku dítěte 4 let 
31. srpna příslušného roku 
(z obvodu školy) 
 
Dosažení věku dítěte 5 let 
31. srpna příslušného roku 
(povinná předškolní docházka) 
 

 
2 
 
 
 

3 
 
 
 

8 

Individuální vzdělávání 
 

Dosažení věku dítěte 5 let 
do 31. 8. daného roku 
 

 
5 

Individuální situace Starší sourozenec se již 
vzdělává v Základní škole nebo 
mateřské škole Daskabát, p. o. 
 
Opakované podání žádosti 
v mateřské škole při ZŠ a MŠ 
Daskabát, p. o.  
 

 
1 
 
 
 

1 


