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SMĚRNICE 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU  
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Směrnice nabývá účinnosti dne: 30. 4. 2020 

 

1. Podle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění platných  

předpisů, stanoví ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvková  

organizace následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí  

podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 

dětí pro mateřskou školu. 

 

2. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti.  

Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným počtem součtu bodů jednotlivých kritérií podle 

odevzdané přihlášky do mateřské školy. 

 

 

Rozhodná kritéria 

 

body 

1. 
Děti narozené v období 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014 - děti s OŠD s trvalým  

pobytem ve sloučené obci Baška 
12 

2. 
Děti narozené v období 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 s trvalým pobytem v 

sloučené obci Baška 
11 

3. 
Děti narozené v období 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 s trvalým pobytem ve 

sloučené obci Baška 
10 

4. 
Děti narozené v období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 s trvalým pobytem ve 

sloučené obci Baška 
9 

5. 
Děti narozené v období 1. 9. 2013 - 31. 8. 2016 s trvalým pobytem mimo 

sloučenou obec Baška 
8 

6. 
Děti narozené v období 1. 9. 2015 - 31. 8. 2018 s podmínkou: dítě 

zaměstnance příspěvkové organizace 
9,5 

7. 
Děti narozené v období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 s trvalým pobytem ve 

sloučené obci Baška (žádost do MŠ Baška) 
5 

8. 
Děti narozené v období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 s trvalým pobytem mimo 

sloučenou obec Baška 
4,5 

9. 
Děti narozené v období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 s trvalým pobytem ve 

sloučené obci Baška (žádost do MŠ Kunčičky) 
3 

10. 
Děti narozené v období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 s trvalým pobytem mimo 

sloučenou obec Baška 
2 

 

3. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před  

datem 1. 9. dosáhnou pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto  

důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem ve sloučené obci Baška přijaty automaticky. Tyto 

děti jsou povinny docházet do mateřské školy po celý školní rok. 



                              

 

4. Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani 

nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé 

kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné (viz bod 3). 

 

5. Děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské 

školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  

ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají 

potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohu očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. 

 

6. V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

rozhodující prokazatelné zaměstnání zákonných zástupců dítěte*. (Zákonní zástupci dítěte 

jsou ke dni nástupu dítěte do mateřské školy prokazatelně zaměstnáni nebo studují 

v prezenčním denním studiu). Následně datum narození dítěte (starší má přednost před 

mladším). Stejně tak budou k předškolní docházce přednostně přijaty děti zákonných zástupců 

– samoživitelů, či jinak znevýhodněného rodinného prostředí. 

 
*Skutečnost, že zákonní zástupci dítěte nejsou schopni zajistit celodenní péči o dítě, prokazují 

potvrzením zaměstnavatele, eventuálně jiným dokladem o trvání pracovního poměru (např. pracovní 

smlouva), předložením čestného prohlášení, dokladem o studiu, popř. jsou uchazeči o zaměstnání, kteří 

v rámci rekvalifikace nejsou schopni celodenně pečovat o nezletilé dítě. 

 

7. Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává pouze v sídle příspěvkové 

organizace (Baška 137). V případě naplnění kapacity vámi zvolené mateřské školy vám může 

být nabídnuto volné místo ve druhé mateřské škole příspěvkové organizace. 

 

8. V případě přijetí dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, 

popřípadě dítěte dle § 16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných dětí snížen 

v souladu s právními předpisy. 

 

 

9. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 

o přijetí) nebo k povinnému předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o  

přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně 

přístupném místě, tj. na vstupních dveřích jednotlivých mateřských škol a na webových 

stránkách školy (www.skolabaska.cz), a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum 

zveřejnění.  

 

10. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte 

doručeno doporučeným dopisem nejpozději do 12. 6. 2020.  

 

 

 

 

V Bašce dne 12. 4. 2020  

 

 

Mgr. Renáta Válková 

ředitelka 

http://www.skolabaska.cz/

