
Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, 

příspěvková organizace 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 2 do zpravidla 6 

let nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 

předškolní vzdělání povinné.  

Do MŠ budou přijímány pouze děti, které mají řádné očkování (Zákon č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví § 50). Netýká se dětí, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. 

Kritéria pro přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání: 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ing. Jan Jelínek stanovil následující kritéria, podle nichž bude 

postupovat při rozhodování, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy 

počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

Rozhodovat bude na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým ohodnocením. 

2. V ojedinělých případech může ředitel školy přihlédnout k tíživé nebo zvláště závažné rodinné 

nebo sociální situaci. 

3. Školský obvod spádové mateřské školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce. Spádová 

mateřská škola je zřízena obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého 

pobytu. 

 

 
Skupiny Kritéria pro zařazení do skupiny   Bodové 

ohodnocení 

Postup v případě rovnosti 

bodů po bodovém ohodnocení 

ve skupině 

Skupina 1 Přednostně budou přijímány děti, které před 

začátkem školního roku 2020-2021 dosáhnou 

nejméně třetího roku věku (tj. děti narozené do 

31. 8. 2017 včetně), pokud mají místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném 
školském obvodu mateřské školy, a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. 

 Právo přednostního přijetí 

Skupina 2 Děti narozené po 31. 8. 2017 a mají místo 

trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 

spádové mateřské školy. 

10 bodů Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího po nejmladší 

Skupina 3 Děti, které nemají místo trvalého pobytu 

v příslušném školském obvodu spádové 

mateřské školy. 

 5 bodů    

 

 

 

Žádosti s rovným počtem bodů 

budou zařazeny do pořadníku 

dle data narození dítěte od 

nejstaršího po nejmladší 

Platnost od 5. 4. 2020               zpracovala Mgr. Ivana Štelbacká                               Schválil: Ing. Jan Jelínek 


