
 

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 

747 63 Hrabyně 70 

Pracoviště: Mateřská škola, Hrabyně 170 
 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání 

pro školní rok 2020/2021 

 
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace, 

stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí, daných zákonnými zástupci 

dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je podle 

OHS 50 dětí. 

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

docházky. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením: 

 

 

Kritérium 

 

 

                       Bodové hodnocení 

   

Předškolák který před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne 

nejméně pátého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – 

znění účinné od 1. 9. 2017), který má bydliště ve školském 

obvodu příslušné mateřské školy                                  5 

 

Předškolák 

 

 

 

 

Dítě 

 

 

 

 

 

 

 

který před začátkem školního roku dosáhne nejméně pátého 

roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od  

1. 9. 2017)                                                                            5 

 

které před začátkem školního      roku dosáhnou nejméně  třetího 

a čtvrtého roku věku   (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění 

účinné od 1. 9. 2017) + doložená zdravotní způsobilost         5 

 



Dítě 

 

 

které před zahájením školního roku 2020/2021 dosáhne 

minimálně věku 2,5 let a má bydliště ve školském obvodu 

příslušné mateřské školy  

+ doložená zdravotní způsobilost                                         4 

 

Dítě které nemá bydliště ve školském obvodu příslušné mateřské 

školy + doložená zdravotní způsobilost                        3 

  

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých 

individuálních případech zohledněna: 

1. Upřednostnění staršího dítěte (pořadí dle data narození). 

2. Zohlednění sociální situace – rodič samoživitel. 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabyni 14. 4. 2020                                          Mgr. Monika Korcová Halfarová 

                                                                                                           ředitelka školy 
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