
Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková 
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Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při 
překročení kapacity školy 
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2018, kritéria – body: 24. 4. 2019, kritéria – body:17. 3. 2020, 23.2.2022: kritéria - body

Ustanovení  této  směrnice  vymezuje  kritéria  pro  přijímání  dětí  k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola,
Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č.
561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném
vzdělávání  (školský  zákon),  v době,  kdy  počet  přihlášených  dětí  k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání
Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje
pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Při  přijímání  dětí  do  mateřské  školy  vychází  ředitelka  z kritérií  uvedených
v následujícím přehledu. Přednostně bude přijato dítě s celkovým vyšším bodovým
hodnocením. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum narození dítěte.

Kritéria Body
1. Věk dítěte 
6 - 5 let ( k 31. 8. 2022) 200
4 roky (k 31. 8. 2022) 150
3 roky (k 31. 8. 2022) 120
3 roky ( k 31. 12. 2022) 100
2. Trvalý pobyt dítěte
v obci Předklášteří 90

Upozornění k zápisu
Ve dnech zápisu do MŠ mají všechny podané žádosti k přijetí ve stanovené době
stejnou  váhu,  v žádném případě  nebude  v těchto  dnech  zápisu  vytvořeno  pořadí
s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

V Předklášteří dne 23. 2. 2022        Mgr. Ilona Krausová, 
ředitelka školy
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