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Kriteria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
                                  Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2022               

 

1. Kriteria pro přijímání do kapacity maximálního počtu dětí v daném roce. 

Nejsou stanovená žádná kriteria 

2. Kriteria pro přijímání při překročení kapacity maximálního počtu dětí v daném roce 

Při překročení počtu volných míst pro školní rok 2022/2023 ( 20 míst) jsou stanovena tato 

kriteria, podle kterých budou posuzovány i žádosti z bodu 1.                                                                         
 

         Kriterium Bodové ohodnocení 

Povinnost přijetí k povinnému předškolnímu vzdělávání – odklad PPV, 5 letí 100 

Přednostní přijetí dětí starší 3let ze spádového obvodu MŠ   50 

Spádový obvod Trvalý pobyt v obci   10 

Trvalý pobyt smluvních obcí 

Hlinka(Sl. Pavlovice),  

Bohušov(Dolní Povelice, Rusín) 

  10 

Trvalý pobyt v okolních obcích 

z nespádového obvodu 

    1 

Věk dítěte – nespadové obce 4 -  méně než 5     5 

3 – méně než 4     3 

2 – méně než 3     0 

Individuální situace dítěte Dítě se specifickými vzdělávacími 

potřebami 

  10 

     

Mateřskou školu navštěvuje 

sourozenec 

    3 

Sociální potřebnost dítěte     5 

Dítě – omezený provoz    0 
 

                                                         

Děti budou seřazeny podle počtu dosažených bodů a přijímány postupně v pořadí od nejvyššího počtu 

bodů k nejnižšímu. 

V případě rovnosti bodů budou děti seřazeny dle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto 

pořadí přijímány.                                                           

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení, 

nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje 

zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem. Seznam se 

zveřejňuje na veřejně přístupném místě (vstup do budovy mateřské školy).  O přijetí dítěte bude 

v souladu s § 67 odst.2 zákona 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které 

bude součásti spisu dítěte. Přijatým dětem bude rozhodnutí v písemné podobě doručeno nebo si ho 

může zákonný zástupce vyzvednout osobně. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude odesláno dopisem do vlastních rukou 

s dodejkou. Do 15 dnů po doručení. Rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání ke Krajskému 

úřadu prostřednictvím ředitelky školy.      

                                                                                 

S účinnosti od 1.5.2022                                                            

                                                                                                         

                                                                      


