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Kritéria a jejich bodové ohodnocení pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky 

v mateřské  škole Štítary 

Dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání /školský zákon/ rozhoduje ředitel/ka školy o přijetí případně nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 
správním řízení. 

Ředitelka ZŠ a MŠ Štítary, p. o. stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí případně
nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zá-
stupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu Štítary. Aktuální kapacita mateřské ško-
ly je 28 dětí. 

1) Trvalý pobyt dítěte v obci Štítary /10 bodů/

(Jelikož zřizovatelem ZŠ a MŠ Štítary je Městys Štítary, budou prioritně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Štítary, pro kte-
ré je mateřská škola stanovena dle § 178, odst. 2a, školského zákona jako spádová v rámci školského obvodu.)

2) Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku / předškolák/ /10 bodů/

(Podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Dle § 34, odst. 1, školského zákona je předškolní vzdělávání pro tyto děti povinné.)

3) Věk dítěte /max 5 bodů/

(Dle §34, odst. 1, školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje zpravidla pro děti od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro 
děti od 2 let. Přednost při přijímání budou mít děti starší.) Stanovení bodů: 6 let – 5 bodů; 5 let – 4 body; 4 roky – 3 body; 3 
roky – 2 body; 2 roky – 1 bod)

4) Datum doručení žádosti a úplnost dokladů potřebných k zápisu dítěte /bez bodů/

(Toto kritérium je pouze pomocné a bude použito výhradně v případě, že by byl součet bodů u výše stanovených kritérií 
shodný a kapacita zařízení již nepostačovala. Jelikož je přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání aktem podléhajícím správnímu 
řízení, je nutné, aby byl zákonnými zástupci dítěte dodržen řádně vyhlášený termín zápisu a předložené doklady obsahovaly 
veškeré požadované náležitosti.)

Dle těchto kritérií bude každému dítěti přiděleno celkové bodové ohodnocení, na jehož základě bude rozhodnuto o přijetí či 
nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Přednost mají děti s větším počtem bodů. Maximální počet získaných bodů je 25. 

Tímto materiálem pozbývají platnosti všechna předešlá kritéria stanovená pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 
Štítary. Materiál je závazný pro všechny zaměstnance organizace a nabývá účinnosti od 1. 4. 2017. 

Ve Štítarech 28.3.2017                                                                                                    Mgr. Radana Doležalová
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