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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bystročice, příspěvkové organizace stanoví následující 

pravidla a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dětí podaných zákonnými 

zástupci v termínu stanoveném ředitelkou školy překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí 

pro mateřskou školu.  
Pravidla 

1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které mají občanství České republiky a států Evropské 

unie (nebo jsou rodinnými příslušníky občanů států EU), občanství třetích zemí v případě, že jeho 

držitel má oprávnění k pobytu na našem území nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení 

cizince dle výčtu v § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona (pokud jsou osobami oprávněnými 

pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, 

žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany). 

2. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti 

zákonných zástupců v souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro následující školní rok (zpravidla v průběhu měsíce dubna) jsou rodiče včas 

informováni sdělením ředitelky školy (většinou na vývěsce školy). 

3. Podmínkou přijetí je ve stanoveném termínu podaná žádost a potvrzení lékaře, že se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 

se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

4. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Bystročice a zároveň v daném školním roce dosáhnou 

6 let nebo mají povolený odklad školní docházky, budou přijímány přednostně před 

ostatními (mladšími) dětmi. 

5. O přijetí zdravotně postiženého dítěte rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření 

školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti 

a dorost. 

6. Pokud není naplněna kapacita mateřské školy, může být dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

Kritéria 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy na základě stanovených kritérií 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do 30 dnů od podání přihlášky.  

 Hlavní kritéria: 

o Trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce na území obce Bystročice. 

o Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

 Dílčí kritéria: 

o Věk dítěte. 

o Druh docházky ( celodenní, polodenní )  

o Dítě zaměstnance školy.  

o V Základní škole a Mateřské škole Bystročice se již vzdělává starší sourozenec. 

Přílohou této směrnice je metodika bodování jednotlivých kritérií. 

 

 

 Bystročice 4. 4. 2017                    ______________________  

 Mgr. Hana Zajacová 

  ředitelka školy 



Metodika bodování kritérií 

Příloha směrnice č.j. 14/17 Zásady pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Hlavní kritéria  

1) trvalý pobyt v obci Bystročice 

2) děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

Dílčí kritéria (maximum 20 bodů) 

3) věk dítěte 

Věk dítěte 5 let 4 roky 3 roky 2 roky 

5 4 3 2 

    

 

4) druh docházky 

celodenní polodenní 

3 0 

 

 

5) dítě zaměstnance ZŠ a MŠ Bystročice 

ano ne 

3 0 

 

6) sourozenec (sourozenci) v MŠ nebo ZŠ Bystročice – nerozhoduje počet sourozenců 

ano ne 

1 0 

 

U dětí předškolního věku, které jsou přijímány bez ohledu na počet dosažených bodů, tj. po splnění 

kritérií 1) a 2), budou v případě překročení počtu žádostí nad kapacitu mateřské školy použita dílčí 

kritéria 4) až 6).  

Pokud nebude naplněna kapacita mateřské školy dle předchozího odstavce, bude součtem bodů 

z jednotlivých dílčích kritérií sestaveno další pořadí dětí, které splní hlavní kritérium 1), tj. mají trvalý 

pobyt v obci Bystročice. 

Pokud nebude naplněna kapacita mateřské školy dětmi dle předchozího odstavce, bude součtem bodů 

z jednotlivých dílčích kritérií sestaveno další pořadí dětí, které splňují kritérium 2), tj. děti 

předškolního věku s trvalým pobytem mimo obec Bystročice.  

Pokud nebude naplněna kapacita mateřské školy dle předchozího odstavce, bude součtem bodů 

z jednotlivých dílčích kritérií sestaveno další pořadí. 

Do mateřské školy budou přijaty děti s nejvyšším počtem dosažených bodů až do výše stanovené 

kapacity. V případě rovnosti bodů bude přijato dítě dříve narozené. 

 

Bystročice 4. 4. 2017 

 ______________________  

 Mgr. Hana Zajacová 

 ředitelka školy 


