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Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 

2020/2021 

 

Ředitelka Mateřské školy, Na spojce 274, Teplice, Bc. Simona Mrklasová  stanovila následující kritéria, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen „školský zákon“), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o 

přijetí v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, překročí vyhláškou stanovený 

počet dětí, kdy se třída mateřské školy se, v souladu s §2 odst.3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů, naplňuje do počtu 24 dětí. Počty dětí se řídí § 2 odst. 5 dané vyhlášky. 

  

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 

31. 8. 2020 je od počátku školního roku 2020/2021 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání 

povinné. 

2. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona 

o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné není potvrzení o očkování dítěte 

vyžadováno.  

3.Dle §34 odst.6 zákona č 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v § 16 

odst. 9   na  základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

4. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude brát ředitelka mateřské školy 

v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v následujícím uvedeném pořadí. V souladu s ustanovení,m § 34a) odst. 1 

školského zákona je vždy přednostně přijato dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě 

místo trvalého pobytu, které do 31.8.2020 dosáhne 5 let věku a vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. 

Od 1.září 2020 jsou přednostně přijímány taktéž děti, ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má 

dítě místo trvalého pobytu, které do 31.8.2020 dosáhnou 4 let věku . Od 1.září 2020 jsou přednostně přijímány 

taktéž děti, ze školského obvodu spádové mateřské školy, v němž má dítě místo trvalého pobytu, které do 

31.8.2020 dosáhnou 3 let věku. Dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Teplice  č.2/2016 ze dne 

16.12.2016, tvoří školský obvod mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Teplice celé území Statutárního 

města Teplice. 

Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých 

kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího k nejnižšímu. Při shodném počtu bodů 

přihlédne ředitelka školy k věku dítěte (věkově starší dítě).    

4. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 

20 odst.  2 písm.  d) školského zákona .  

5.Předpokládaný počet volných míst:  24. 

 

 Kritéria přijímání posuzována od bodu č.1 níže k 1.9.2020:  

 K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají: 

 děti, které k 31.8. 2020 dosáhly věku 5 let, mají trvalý pobyt  ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice a pro které je předškolní  vzdělávání povinné       (10 bodů) 

 děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2020  dosáhly věku 4 let                 (8 bodů)  

 děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice, které nejpozději k 31.8. 2020  dosáhly věku 3 let                 (7 bodů) 

 ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným 

Statutárním městem Teplice mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let 

                                                                  (3 body) 

 

Účinnost :2.5.2020       

V Teplicích dne:10.4.2019            Bc. Simona Mrklasová, ředitelka MŠ 
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