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Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okr. Nový Jičín, 

příspěvková organizace 

 

 

Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, že počet žádostí o umístění 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. 

 

Platnost kritérií:  k 1.5.2017 

Účinnost kritérií: k 1.5.2017 

 

 

I. 

V souladu s ustanovením Zákona č. 561/2004, § 34 odst. 1  je od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 

dítěte předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.  

 

II.  

Do mateřské školy zřízené obcí se dále přednostně přijímají děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu 

(v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu (Zákon č. 561/2004, § 179 

odst. 3). 

 

III.  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let (Zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 1). V případě nenaplnění stanovené 

kapacity mateřské školy lze přijmout i dítě do tří let věku narozené do 31.12. 2014, 

a to jen v případě, že místa nebyla zaplněna staršími dětmi. 

 

IV.  

Nedojde-li k přijetí dítěte dle kritérií stanovených v bodě č. I a II, vyjde ředitel mateřské školy 

při přijímání dětí do MŠ z dalších kritérií a jejich bodového ohodnocení (viz bod č. V). 

Splnění kritérií je posuzováno podle stavu k 1.9.2017. Přednostně bude přijato dítě s vyšším 

počtem dosažených bodů, v případě rovnosti dosažených bodů bude přijato dítě s dřívějším 

datem narození. 

 

V.  

Další kritéria  

 

1. Dosažený věk dítěte k 1.9. 2017 

• 5 let a více    40 bodů (povinná docházka) 

• 4 roky     20 bodů (přednostní přijetí) 

• 3 roky     10 bodů  

• méně než 3 roky    1 bod  (s upřednostňováním starších dětí 

podle data narození) 

 

2. Trvalý pobyt  

• území Města Kopřivnice  20 bodů 

• mimo území Města Kopřivnice   1 bod 
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Trvalý pobyt dítěte prokáže zákonný zástupce dítěte předložením občanského průkazu, ve 

kterém je uvedena shodná adresa trvalého pobytu s adresou trvalého pobytu dítěte uvedenou v 

Zápisním listě. Ten je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. 

Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo 

pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území 

České republiky ve smyslu ustanovení §20, odst.2, písmeno d) Školského zákona. Rodiče 

dětí, které v Kopřivnici dlouhodobě bydlí a nemají zde trvalé bydliště, prokážou tuto 

skutečnost platnou nájemní smlouvou. 

 

3. Četnost žádostí podaných v MŠ 

• opakovaná žádost   2 body 

• první žádost    1 bod 

 

4. Nástup dítěte do MŠ 

• od září     10 bodů 

• později    1 bod 

 

5. Sourozenci v MŠ a ZŠ 

• 2 sourozenci    7 bodů 

• 1 sourozenec    5 bodů 

• bez sourozenců   1 bod 

 

6. Spádová oblast 

• u dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a u dětí, které k 31.8. 

2017 dosáhnou věku 4 let  10 bodů    

• u dětí, které dosáhnou k 31.8. 2017 

věku 3 a 2 let věku    2 body 

• mimo spádovou oblast               1 bod 
 

VI. 

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, že lze přijmout pouze dítě, které se 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad (lékařské potvrzení), že je proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 

Žádosti o přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou posuzovány individuálně, na 

základě podrobné zprávy Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního 

pedagogického centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


