
Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 

1. máje 234, 79826 Nezamyslice 

 

tel: 582 388 120, 340 IČO:47922214 e-mail: posta@zsnezamyslice .cz web: www.zsnezamyslice.cz 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21 

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy v Nezamyslicích stanovil 
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě §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. 

  

I. 

 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem, které dosáhnou věku 3 let (přednostní 
přijetí) ve školním roce 2020/2021 a starším, až do začátku povinné školní docházky. 

 

II. 

Ředitel školy při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 
Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice postupuje podle jednotlivých 
kriterií, kdy rozhodující pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je 
počet dosažených bodů (od nejvyššího dosaženého počtu k nejnižšímu). 

   

Nepřijetí dětí z jiných než kapacitních důvodů 

1. Ředitel školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o 
a) dítě ze zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské 

zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost 
b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci 

2. Děti uvedené v odstavci jedna nejsou dále hodnoceny podle následujících kriterií 
3. Důvodem pro nepřijetí dítěte bez dalšího posuzování je uvedení nepravdivého údaje 

nebo prohlášení ke kterémukoliv z hodnotících kriterií 



Kriteria pro přijímání dětí 

 

Pro posuzování žádostí se používají tato kriteria: 

1. trvalý pobyt na území Městyse Nezamyslice 
2. věk dítěte 
3. dny docházky a délka pobytu v MŠ 
4. podání přihlášky (opakované podání žádosti) 
5. sourozenci dítěte v MŠ (sourozenec bude do MŠ docházet i v dalším školním roce) 
6. dítě žijící v neúplné rodině (v rodině samoživitele), úplnost rodiny se uvádí v přihlášce 

  

Trvalý pobyt 

  

1. Trvalý pobyt dítěte a rodičů ke dni podání přihlášky se dokládá předložením rodného 
listu dítěte a občanských průkazů rodičů. Změnu trvalého pobytu dítěte nebo rodiče po 
podání přihlášky je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli do 8 dnů. 

2. Za trvalý pobyt na území Městyse Nezamyslice se přidělují body takto: 

a) dítě nemá trvalý pobyt 0 bodů 

b) trvalý pobyt má pouze dítě 2 body 

c) trvalý pobyt má dítě a jeden rodič 6 bodů 

d) trvalý pobyt má dítě a oba rodiče 10 bodů 

 

Věk dítěte 

  

1. Věk dítěte se hodnotí k 1. září příslušného školního roku. 
2. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 

4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a 
dítě s odloženou školní docházkou. 

3. Za věk dítěte se přidělují body takto: 

a) 2 roky – 2 body 

a) 3 roky - 4 body 

b) 4 roky - 6 bodů 



 

Dny docházky a délka pobytu 

  

1. Kriterium se hodnotí podle údajů uvedených v přihlášce. 
2. Za dny docházky a délku pobytu se přidělují body takto: 

a) celodenní docházka všechny dny v týdnu 5 body 

b) celodenní docházka jen některé dny v týdnu 3 body 

c) zkrácená docházka všechny dny v týdnu 2 body 

d) zkrácená docházka jen některé dny v týdnu 1 bod 

  

Podání přihlášky 

  

1. V tomto kriteriu se zohledňuje opakované podání žádosti, které nebylo v minulém 
roce vyhověno 

2. Za podání přihlášky se přidělují body takto: 

a) jedenkrát u zápisu 1 bod 

b) dvakrát u zápisu 2 body 

c) třikrát u zápisu 3 body 

 

Sourozenci dítěte v MŠ 

  

Dítěti – sourozenci dříve přijatého dítěte, které bude do MŠ docházet i v dalším 
školním roce, se přidělí ……………………………….2 body. 

   

Dítě žijící v neúplné rodině 

  

1. V tomto případě se nezohledňuje trvalý pobyt druhého rodiče na území Městyse 
Nezamyslice. Úplnost rodiny se uvádí v přihlášce. 



2. Dítě žijící v neúplné rodině (rodině samoživitele) ……… 4 body 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kriterií) dá ředitel školy přednost 
dítěti, jehož oba rodiče jsou zaměstnaní k 1. září 2020. Tuto skutečnost rodiče doloží 
potvrzením od zaměstnavatele. 

  

Závěrečná ustanovení 

1. Podle těchto kritérií se poprvé postupovalo při přijímání dětí na školní rok 
2013/14. 

2. Tato kriteria zveřejní ředitel školy na vhodném místě v mateřské škole na 
internetových stránkách mateřské školy. Úřad městyse zajistí jejich zveřejnění 
na internetových stránkách městyse. 

 

V Nezamyslicích dne 1. 5. 2020 

 
  

Mgr. Petr Jordán 

   ředitel školy 

          v.r. 

 
 


