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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Borotín 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 

v Mateřské škole Borotín v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

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

školu.  

1) Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Součástí 

žádosti je lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti, včetně potvrzení o absolvování 

stanovených očkování. Potvrzení je nutno doložit nejpozději do 15. 5. 2014. 

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

rok před řádným nástupem povinné školní docházky.  

3) Jestliže nedojde k přijetí dítěte podle kritéria v bodě 2, vychází ředitelka školy při přijímání 

dětí z kritérií uvedených v následující tabulce: 

 1. Věk dítěte Dosažení 4 let věku dítěte k 31. 8. 2014 

Dosažení 3 let věku dítěte k 31. 8. 2014 

Dosažení 3 let věku dítěte k 31. 12. 2014 

Dosažení 3 let věku dítěte k 30. 6. 2015 

25 bodů 

15 bodů 

10 bodů 

  5 bodů 

 

2.   Individuální 

situace dítěte 

Dítě s celodenní docházkou 

Sociální potřebnost*  

 10 bodů 

 15 bodů 

    
 * Ředitelka základní a mateřské školy může při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání přihlédnout ke zvýšené 

sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivě sociální situace. V tomto případě si ředitelka mateřské 

školy může vyžádat posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.   
 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Při shodném bodovém 

ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě (podle skutečného data narození), následně 

bude zohledněna výdělečná činnost rodičů dítěte doložená potvrzeními zaměstnavatele. 

K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte na mateřské/rodičovské 

dovolené s dalším dítětem.  
 

Při podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Všechny 

podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou ředitelkou školy posouzeny 

dle uvedených kritérií. Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na vchodových 

dveřích Mateřské školy Borotín a internetových stránkách školy. Termín zveřejnění je 

stanoven nejpozději na den 16. 5. 2014.  

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude 

součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručeno, 

rodiče mohou o jeho vydání požádat.  

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vždy zasláno písemně.  
 

Mateřská škola Borotín má stanovenou kapacitu 56 dětí ve dvou třídách. Pro školní rok 

2014/2015 je v MŠ Borotín 23 volných míst.  

 

 V Borotíně 3. 4. 2014                                              Mgr. Lenka Pípalová 

                                                                                              ředitelka školy 


