
Základní škola a Mateřská škola Slatina, okres Nový Jičín 

příspěvková organizace 
 

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023 
 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Slatina 34, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 

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 vdaném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou 

školu. 

 

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

pro děti od 2 let. 

 

2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií zde uvedených. 

 

Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v obci, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou pátého roku 

věku, nebo s odkladem školní docházky, v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona. 

 

 

Kritéria 

 
Trvalý pobyt dítěte v obci   5 bodů 

 

Věk dítěte k 31. 8. 2022 

2 roky věku      1 bod 

3 roky věku      2 body  

4 roky věku      4 body 

5 let věku a více     povinné přijetí dětí 

       
Děti budou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením, v případě rovnosti 

výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

rozhodující datum narození dítěte. Když bude i datum narození shodný, bude rozhodnuto na 

základě výsledků losování. 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno 

místo pobytu na území obce, pobývají na území ČR déle než 90 dní. Občasné třetích zemí jsou 

povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 

písm. d) školského zákona.  

 

Ve Slatině 22. 4. 2022    Mgr. Michaela Zezulová 

       ředitelka školy 


