
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Žár 

školní rok 2022/2023 

Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní 

vzdělávání povinné. Zákonný zástupce dítěte je tedy povinen přihlásit dítě k zápisu k 

předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona).  

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním. V případě, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) zákonný 

zástupce danou situaci doloží. Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné 

předškolní vzdělávání. 

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

školní docházky.  

Upřednostnění se týká též 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. 

Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke 

stavu k 1. září 2022.  

V případě rovnosti bodů, bude vycházeno z přesného data narození, starší dítě má přednost 

před mladším.  

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí ani datum podání přihlášky.  

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy dle platných kritérií pro přijímání dětí.  

Děti se přijímají vždy k 1. 9. školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným 

zástupcům platit úplatu za MŠ i v případě, že dítě nastoupí k docházce po tomto datu. 

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí vždy tak, aby nepřekročila stanovený maximální počet dětí 

ve třídě a zajistila optimální podmínky pro vzdělávání. 

Kapacita mateřské školy Žár: 20 dětí.    Počet volných míst: 5-10 



 

Hledisko 

 

Kritéria pro přijímání dětí 

 

Body 

 
 

1. Trvalý pobyt dítěte 

 
 

Trvalý pobyt v obci Žár a ve spádových oblastech obce Žár 

 
 

30 

  
 
Trvalý pobyt mimo obec Žár a spádové oblasti obce Žár 

 
 
0 

   

 

2. Věk dítěte 

 

PĚTILETÍ k 31. 8. 2022  
(pro případ děti s odkladem školní docházky) 

 

30 

  

ČTYŘLETÍ k 31. 8. 2022 

 

20 

  

TŘÍLETÍ k 31. 8. 2022 

 

10 

  

DVOULETÍ k 31. 8. 2022 

 

0 

 

 

 

V Žáru dne 7. 4. 2022 

         Bc. Marie Kučerová, 

        ředitelka Mateřské školy Žár 


