
Kryteria zapisów 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 

Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy 

- předškolní vzdělávání se organizuje  pro děti ve věku zpravidla od 3 let až do začátku 

povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od dvou let 

- do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci (§34 odst. 5 školského zákona a §50 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů). Potvrzení 

pediatra bude na evidenčním listu dítěte, který dostanete u zápisu. Výjimkou jsou děti, 

pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2021/2022 povinné. 

k zápisu dítěte zákonný zástupce doloží: 

- občanský průkaz a rodný list dítěte 

Ředitel ZŠ a MŠ stanoví 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 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. 

Při rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vychází ředitel z kritérií, 

uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. 

Kritéria jsou posuzována ke stavu ke dni vydání rozhodnutí. 

Kritérium body 

1. trvalý pobyt dítěte a věk dítěte*  

              a) dítě, které k 31.8.2023 dosáhlo 5 let, má trvalý pobyt v Orlové, pro které je předškolní                  

     vzdělávání povinné                                  50 bodů 

b) dítě, které k 31.8.2023 dosáhlo 5 let, má trvalý pobyt v České republice mimo Orlovou, pro   

které je předškolní vzdělávání povinné     45 bodů 

 

c) dítě, které k 31.8.2023 dosáhlo 4 let, má trvalý pobyt v Orlové 40 bodů 

 

d) dítě, které k 31.8. 2023 dosáhlo 4 let, má trvalý pobyt v České republice mimo Orlovou 

                                                                                                                                35 bodů 

 

e) dítě, které k 31.8.2023 dosáhlo 3 let, má trvalý pobyt v Orlové 30 bodů  

 

f) dítě, které k 31.8. 2023 dosáhlo 3 let, má trvalý pobyt v České republice mimo Orlovou 

         25 bodů 

              g) dítě mladší 3 let**, má trvalý pobyt v Orlové    20 bodů 

              h) dítě mladší 3 let**, má trvalý pobyt v České republice mimo Orlovou 10 bodů 



 

 

 

2.      Dítě jehož starší sourozenec navštěvuje mateřskou nebo základní školu        3 body 

 *Upřednostnění se týká taky dětí občanů Evropské unie 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 písm. d) školského zákona. 

 ** Pořadí se určuje podle data narození. Přednost mají starší děti. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno 

zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích 

do MŠ  a na www.pzsorlova.cz 

 


