
Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha – východ 

 

Kritéria p řijetí dít ěte k předškolnímu vzdělávání 

pro zápis dětí na školní rok 2016/2017 
Ředitelka Mateřské školy Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha – východ, 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 o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu. 

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). 

Přijaty budou všechny děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky. (zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 4.)  

Na zbývající volná místa budou přijaty děti přihlášené k celodenní docházce do MŠ dle těchto 
bodových kritérií: 

 

Dítě a jeden rodič mají trvalý pobyt v Úvalech +10 
Dosažení věku dítěte 6 let k 31. 8. příslušného 
kalendářního roku, děti s odkladem školní 
docházky. 

+12 

Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného 
kalendářního roku. 

+10 

Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného 
kalendářního roku. 

+  8 

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného 
kalendářního roku. 

+  6 

Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. příslušného 
kalendářního roku. 

+  4 

Dítě se hlásí k celodenní docházce +10 
Dítě nemá trvalý pobyt v Úvalech - 22 



Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno 
počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnotové skutečnosti se 
posuzují k okamžiku podání žádosti. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání ani pořadí podané 
žádosti v termínu. 

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší dítě má přednost před 
mladším dítětem). Pokud nebudou stačit ani předcházející kritéria a bude na stejném místě se 
stejným datem narození více dětí, rozhodne o pořadí los. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
(rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním 
číslem, na veřejně přístupném místě (webové stránky MŠ, informační cedule na vratech MŠ) 
a to po dobu 15 dnů. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 
doručeno poštou do vlastních rukou do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. 

 

V Úvalech 05. února 2016                                                               

Hájková Jana v.r. 
ředitelka Mateřské školy Úvaly, Kollárova 1260, okres Praha - východ 


