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Ředitelka Mateřské školy Brodek u Prostějova 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 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. 



Kritérium Bodové 

ohodnocení 

Věk dítěte 

a trvalý pobyt ve školském 

obvodu 

 
(Věk dítěte je počítán k 31. 8. , 

pokud není uvedeno jinak. V 

případě cizinců se místem trvalého 

pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý 

pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni 

vydání rozhodnutí.)        

 

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do 

mateřské školy právní nárok.1                                                                                                                           

Přednostně budou přijaty spádové děti, které 

mají povinnost předškolního vzdělávání* (rok 

před nástupem do školy). 

 

Dále budou přijaty děti s právem přednostního 

přijetí, tedy spádové děti, které dosáhly před 

začátkem školního roku nejméně čtvrtého roku 

věku. 

40 

Dále budou přijaty děti s právem přednostního 

přijetí, tedy spádové děti, které dosáhly před 

začátkem školního roku nejméně třetího roku 

věku. 

30 

Dále děti s místem trvalého pobytu ve školském 

obvodu, které dosáhly tří let věku do 

31.12.2022. 

10 

PoPotom mohou být přijaty děti ostatní,                

z nespádové oblasti v pořadí od nejstaršího po 

nejmladšího. Na přijetí však nemají nárok. 

Jejich přijetí závisí čistě na kapacitě školy a 

uvážení ředitelky MŠ.  

 

 

 

 

 

Další kritéria   

Sourozenec v MŠ  10 

*Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České 

republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky 

pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni 

pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 

mezinárodní ochrany11)2. 

 

Účelem kritérií není některé děti předem vyloučit, ale všechny děti určitým způsobem seřadit. 

Způsob řazení dětí je nastaven tak, že jednotlivá kritéria resp.body, kterými jsou ohodnocena, 

se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů. V případě rovnosti bodů se jako pomocné kritérium 

použije datum narození dítěte, kdy starší má přednost před mladším.Pokud budou mít i stejné 

datum narození, bude o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnuto losem. 

 

 

Závěrečné ustanovení 

1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: MŠ-Bro/81/2021. Uložení směrnice                

v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení.  

 

 

 

V Brodku u Prostějova 12.4.2022                             ________________________________                                              

              Mgr. Zdeňka Piňosová, ředitelka MŠ 

                                                 
1 §34 odst 1 školského zákona 
2§34a odst.1 školského zákona 


