
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ: 

 

• Každému žadateli (dítěti) jsou přiděleny body za splněná kritéria.  

• Podle počtu přidělených bodů je stanoveno pořadí žadatelů (dětí).  

• Žadatelé (děti) se shodným počtem přidělených bodů jsou řazeny podle data narození od 

  nejstaršího po nejmladšího. 

• Počet přijatých dětí je stanoven do počtu naplnění kapacity MŠ.  

• Podmínkou je očkování dítěte dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

   v platném znění. 

• Kritéria byla stanovena v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

  školský zákon v platném znění.  

 

Kritéria 
Počet 

bodů 

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní 

vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na 

území ČR déle než 90 dnů. 

5 

2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ 

("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2021. 
4 

3. Věk dítěte 

4 roky dosažené k 31.8.2021 4 

3 roky dosažené k 31.8.2021 3 

2 roky dosažené k 31.8.2021 2 

4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a 

místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo 

pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. 

1 

5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2021 a jehož sourozenec je v MŠ 

již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2021/2022. 
1 

 

Příklad: Dítě, které má v MŠ již sourozence, který nadále bude v nadcházejícím školním roce MŠ navštěvovat, dostalo 

 1 BOD pouze tehdy, pokud dosáhne věku 3 let do konce kalendářního roku.  

Příklad: Dítě, které nemá TRVALÝ POBYT ve spádové oblasti, nedostalo žádný bod za toto kritérium. 

Příklad: Dítě, které má TRVALÝ POBYT ve spádové oblasti, dostalo 4 BODY pouze tehdy, dosáhne-li věku alespoň 3 let 

do 31.8.2021.  
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