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Ředitel/ředitelka Mateřské školy SEVERÁČEK Zábřeh stanovil/a následující kritéria, 
podle nichž 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 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí volnou kapacitu počtu dětí. Která 
nemusí být totožná s maximální kapacitou mateřské školy.  
I.  
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku 
povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let.  
II.  
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě 
starší tří let, s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy. Zápis je 
povinný pro děti, které do 31. 8. dovrší pěti let. 
 
III.  
Bodový systém je stanovený v níže uvedené tabulce. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy. Zákonní 

zástupci mohou být u losování přítomni.  

 

Kritérium  Body  

Trvalý pobyt dítěte  
ve školském obvodu 

Zábřeh, Dolní 
Bušínov, Pivonín, 
Hněvkov, 
Václavov 

43 

Trvalý pobyt dítěte mimo školský obvod 0 

Věk dítěte  2 roky  0 

 Věk dítěte 3 roky  10 

 Věk dítěte 4 roky  11 



 Věk dítěte 

5 let a více 21 

Individuální situace 
dítěte (posuzuje se 
vzhledem 
k následujícímu 
školnímu roku) 

Mateřskou školu 
navštěvuje 
sourozenec 
dítěte  

10 

Den věku dítěte v roce  

Za každý den 
věku dítěte po 
druhých 
narozeninách 
 k 31. 8.  
kalendářního 
roku zápisu. 

0,02 

 

Ustanovení směrnice: Kritéria přijímání dětí do mateřské školy, ruší předchozí směrnici, vydanou 1. 5. 

2018. 
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