
Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

se sídlem č. p. 49, 750 02 Stará Ves, IČ: 75026511  

E-mail: zsms.staraves@gmail.com 

Mobil: 602 188 218 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Stará Ves. 

 

 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné 

školní docházky. Děti mladší 3 let se přijímají, pokud jsou sociálně zralé a samostatné. 

  

 Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná 

kapacita mateřské školy. 

 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Stará Ves, 

stanovila následující kritéria, podle kterých 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, v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 

 

 

Kriterium Bodové hodnocení 

Trvalý pobyt  Stará Ves, Říkovice,  10 

 Přestavlky, Dobrčice 10 

Věk dítěte 5 let 10 

 4 roky 8 

 3 roky  6 

 2 roky k 1. 9. 2022 4 

Individuální situace MŠ a ZŠ navštěvuje sourozenec 6 

 Jiné obce 1 

 

 Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 

školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky s trvalým pobytem 

v obci, která zřizuje mateřskou školu. 

 O přijetí nerozhoduje datum ani pořadí přihlášky. Při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu bodové 

hodnocení uvedené v tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při 

rovnosti bodů rozhoduje trvalé bydliště a věk dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu. V ojedinělých 

případech může být zohledněna zaměstnanost rodičů dítěte, může být mimořádně přihlédnuto k 

tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám. 

 Pokud budou přijaty všechny děti na základě uvedených kriterií, je možno přijmout ostatní 

děti do výše kapacity mateřské školy v pořadí podle trvalého bydliště, věku a délky pobytu v 

mateřské škole. 

 

Ve Staré Vsi 1. 3. 2022        

 

        Mgr. Kateřina Vansová, ředitelka školy

      


