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KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ MATEŘSKÁ 

ŠKOLA TRNAVA, OKRES ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 
Ředitelka Mateřské školy Trnava, okres Zlín, příspěvková  organizace  ( dále jen mateřská škola) 
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 
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 organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však 
pro děti od dvou let do začátku povinné školní docházky 
 

II. 
 
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je 
podmínkou pro přijetí do mateřské školy řádné očkování, výjimka platí pro děti s povinností 
předškolního vzdělávání. 
 

III. 
 
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 zákona 
561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne  ředitel mateřské školy na 
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 
lékaře a možností mateřské školy. 
 
 
 
 



 

 

IV. 
Do přijímacího řízení budou zařazeny žádosti dětí, které dovrší 2 roky k 31.8.2021 

 
 

V. 
Podle § 34a odst. 2 zákona 561/2014 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je 
zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním 
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.  Dítě, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve 
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
dítě jinou mateřskou školu nebo nezvolí jiný způsob předškolního vzdělávání. 

VI. 
Pro případ, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školském roce 2020-2021 
překročí stanovenou kapacitu maximálního  počtu dětí, rozhoduje ředitelka školy na základě 

těchto kritérií: 
 

 
Kritéria: 

 

1. Děti s trvalým pobytem nebo trvale žijící v Trnavě a v Podkopné Lhotě. Týká se i dětí 
občanů EU a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo pobytu mají 
hlášeno na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na 
území ČR více jak 90 dní (blíže ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

v platném znění)                                                                                                             10 bodů 

2. Věk 
dítěte 

 

5 let dovršených k 31. 08 2021                                                                 10 bodů 

4 roky dovršené k 31. 08. 2021                                                                  8 bodů 

3 roky dovršené k 31. 08. 2021                                                                  6 bodů 

2 roky dovršené k 31. 08. 2021                                                                  4 body 

3. Sourozenec vzdělávající se v MŠ Trnava                                                                       1 bod 

 
Postup při vyhodnocování kritérií: 

1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. 

2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. 

3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po 
nejmladší). 

 
 
 

V Trnavě 31.3.2021                                                                   Marcela Hanulíková, ředitelka školy 
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