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Kritéria k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno 

– venkov, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v 

případech, kdy počet žádostí o přijetí do mateřské školy, podaných zákonnými zástupci dětí překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  

O podmínkách přijetí dítěte se zdravotním postižením či znevýhodněním rozhodne ředitelka MŠ na 

základě písemného vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, případně Pedagogicko – 

psychologické poradny.  Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky 

stanovené Zákonem č. 561/2004 Sb. školského zákona; Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a Vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání.  

Očkování dítěte jako podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání, která vyplývá ze zákona  
K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, 

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

kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona, § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

V opačném případě nelze přijmout uchazeče k předškolnímu vzdělávání. Pouze u dětí s povinností 

předškolního vzdělávání není splnění této povinnosti podmínkou pro přijetí do mateřské školy.  

Potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze 

imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí zákonný zástupce 

dítěte připojit k žádosti o předškolní vzdělávání. Nelze postupovat tak, že ředitel školy požaduje 

uvedené potvrzení až poté, co bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, a pouze v případě dětí, které 

byly přijaty k předškolnímu vzdělávání.  

S účinností od 01. 01. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.  
Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou 

nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném 

školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.  

 

Kritéria a jejich bodové hodnocení:  

 
1. Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku (povinné 

předškolní vzdělávání)          8 bodů  
Dosažení 4 - 5 let věku v období následujícího školního roku     5 bodů  

Dosažení 3 let věku v období následujícího školního roku      1 bod 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3let do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Musí být 

způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. (Dítě jí samo lžící, pije z hrnku, 

umí si říct o potřebu WC, umí se svléct) Ředitelka může stanovit zkušební pobyt dítěte nejdéle na dobu 

3 měsíců.  

 

2. Dítě má trvalý pobyt ve školském obvodě obce Moutnice    10 bodů  

    Dítě má trvalý pobyt v sousedních obcích        2 body 

    Dítě se stěhuje do obce Moutnice a bude zde mít trvalý pobyt v období  

    následujícího školního  roku           5 bodů 
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3. Délka docházky do mateřské školy:  
 

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu na celý školní rok      5 bodů 

Dítě se hlásí k povinnému individuálnímu vzdělávání (§ 34b)      1 bod  

 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské 

školy brát v úvahu součet bodového ohodnocení jednotlivých kritérií.  

V případě rovnosti bodů bude ředitelka o výběru dětí do povolené kapacity rozhodovat losováním.  

 

Mateřská škola má kapacitu 52 míst. Obsazovat se bude podle volné kapacity ke dni 30. 4. 2023.  

V průběhu školního roku 2023/2024 přijme ředitelka do mateřské školy pouze ty děti, které se 

v průběhu školního roku přistěhují do obce, a to pouze v případě volné kapacity. Ostatní rodiče mají 

možnost využít řádný termín zápisu.  

 

V Moutnicích dne 6. 3. 2023 

 

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 
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