
                                        KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“Dubínek“ 

 

Ředitelka Mateřské školy „Dubínek“v Kroučové, příspěvková organizace, Kroučová 

124, 270 54, (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude 

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

škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu. 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné 

školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Podle zákona č. 178/2016Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., je pro děti, které dovrší 

5 let do 31.8. daného roku předškolní docházka povinná.  

II. 

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je 

podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování s výjimkou povinného 

předškolního vzdělávání. 

III. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka 

školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také 

registrujícího lékaře ,(§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů).  

                                                                                 IV. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

V. 

Pokud nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem IV., vychází při přijímání dětí do 

mateřské školy ředitelka z hlavních kritérií, uvedených v následující tabulce. 

Pokud rodič podá žádost o přijetí mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze 

v případě volné kapacity MŠ. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. 



Kritéria jsou posuzována k datu 31. srpna 2020. V případě shodnosti posuzovaných 

kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší). 

Kritéria přijetí školní rok 2020/2021 

 

1 / Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 věku 5 let (povinná školní docházka) 

25   bodů 

 

 2 /Děti s trvalým pobytem v obci Kroučová, které dosáhnou do 31.8. 2020 

věku 4 let 

20 bodů 

 

3 / Děti ze spádových obcí / Třeboc, Pochvalov, Smilovice, Kozojedy/, které 

dosáhnou do 31. 8. 2020 věku 4 let 

15bodů 

 

4 / Děti s trvalým pobytem v obci Kroučová, které dosáhnou do 31.8.2020 věku 

3 let 

10 bodů 

 

5/Děti ze spádových obcí / Třeboc, Pochvalov, Smilovice, Kozojedy/. které 

dosáhnou do 31.8.2020 věku 3 let 

5 bodů 

 

6/ Děti s trvalým pobytem v Kroučové, které dosáhnou do 31. 8. 2020 věku 
 2 let 

3 body 
 

7/ Děti ze spádových obcí Třeboc, Pochvalov, Smilovice, Kozojedy/, které 
dosáhnou do 31.8.2020  2 let věku 

2 body 
 

8/ Sourozenci již umístěných dětí v Dubínku 

1 bod 

 

8/ Do doplnění kapacity děti z nespádových obcí / přednost má dítě starší/ 

 

 
 

 

 

 



 


