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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

K předškolnímu vzdělávání dle § 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti  
ze spádové oblasti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.  
Ředitelka mateřské školy je oprávněna přijmout pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, 
mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).  
Neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou.  
Do mateřské školy mohou být k 1. 9. 2021 přijaty i děti po dovršení dvou let (tzn. děti narozené nejdéle 31. 8. 2019). 
Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu připravenosti dítěte  
pro samostatný pobyt v mateřské škole (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit 
vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky). Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, 
uvedeném ve školském rejstříku s ohledem na zákonné snižování počtu dětí na základě podpůrných opatření. Dítě, 
které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky 
v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání. 
Systém bodového hodnocení je nastaven tak, aby mělo starší dítě přednost před mladším a děti s trvalým pobytem  
ve městě Varnsdorf přednost před dětmi z nespádové oblasti. Před dětmi mladšími 2 let mají přednost 3leté děti  
z nespádové oblasti. 

KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ 

Věk dítěte 

 
Děti narozené do 31. 8. 2016 (5-6 leté) ve spádové oblasti 
 

65 

Děti narozené do 31. 8. 2017 (4 leté) ve spádové oblasti 45 

Děti narozené do 31. 8. 2018 (3 leté) ve spádové oblasti 
 

25 
 

Děti narozené do 31. 8. 2019 (2 leté) ve spádové oblasti 2 

Děti narozené do 31. 8. 2018 (3 leté) a starší mimo spádovou oblast 5 

Individuální 
situace dítěte 

Děti, mající v MŠ již sourozence 6 

Dítě, hlásící se k celodennímu provozu 10 

Podání 
žádosti 

Opakované podání žádosti  2 

 
Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy bude prováděno 
bodovým systémem a vždy bude přihlíženo k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám). 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí  
či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vycházeno z přesného data narození, přepočteného na roky, měsíce  
a dny věku dítěte, přičemž bude přijato dítě starší. V případě i této shody rozhodne los.  
O přijetí nerozhoduje pořadí podané žádosti! 
Kritéria se vztahují pouze k Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, během školního roku jsou děti přijímány podle 
počtu volných míst v MŠ!  
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