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KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽADATELŮ (DĚTÍ) K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Biskupice, okres Zlín, příspěvková organizace 

stanovila kritéria přijetí žadatelů (dětí) k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního 

roku 2021/2022.  

  

 

 

1. V souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se do mateřské školy 

přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou 

nejméně třetího roku věku (ke dni 31. 8. 2021), pokud mají místo trvalého pobytu,                  

v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Školským obvodem 

mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Biskupice, příspěvková 

organizace, je obec Biskupice.  

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,                  

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.  

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí 

nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, 

pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného 

předškolního vzdělávání. 

Zákonný zástupce může v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání dle § 34b 

školského zákona. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je 

zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 

roku, tedy do 31. 5. 2021. 

 

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

je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou podle                          

§ 46 odst. 4.) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti,      

pro které je docházka do mateřské školy povinná. 

 

3. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 zákona 

561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitelka mateřské školy 

na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 

lékaře. 
 

4. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 
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5. Pro případ, že počet žádostí o přijetí žadatelů (dětí) k předškolnímu vzdělávání převýší počet 

volných míst, jsou použita následující kritéria.  

 

KRITÉRIA Body 

1. Trvalý pobyt dítěte v obci Biskupice 6 

2. Věk dítěte 5 let dovršených ke dni 31. 8. 2021  

(poslední rok před zahájením povinné školní docházky                    

do základní školy) 

6 

4 roky dovršené ke dni 31. 8. 2021 5 

3 roky dovršené ke dni 31. 8. 2021 4 

3 roky dovršené ke dni 31. 12. 2021 2 

2 roky dovršené ke dni 31. 8. 2021 1 

3. Sourozenec (sourozenci) dítěte, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ 

vzdělávat i v následujícím školním roce 2021/2022. 

1 

 

Do přijímacího řízení budou řazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky          

do 31. 8. 2021.  

 

Postup při vyhodnocování kritérií: 

1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. 

2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. 

3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího 

po nejmladšího). 

4. Splnění kritéria se posuzuje ke dni podání žádosti. 

 

Pokud kapacita školy umožní přijetí dítěte mladšího 3 let, dítě mladší 3 let nemá na přijetí          

do mateřské školy právní nárok, mělo by být dítě schopno zvládat základní hygienické                   

a stravovací návyky, adaptaci na pobyt v předškolním zařízení a požadavky kladené ŠVP PV. 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka 

nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

Výsledky přijímacího řízení budou do 30 dnů, nebo do 60 dnů u složitějších případů,                     

od posledního dne zápisu zveřejněny pod registračním číslem žadatele na veřejně přístupném 

místě, tj. na vchodových dveřích do budovy mateřské školy a na webových stránkách školy 

/www.zsams.biskupiceuluhacovic.cz/, a to po dobu 15 dnů. Tímto zveřejněním je rozhodnutí      

o přijetí považováno za doručené. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou 

v písemné podobě. 

 

 

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit 

a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po domluvě s ředitelkou školy. 

 

 

V Biskupicích dne 26. 4. 2021 

Mgr. Michaela Žáková 

                                                                                                                             ředitelka školy 


