
 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 
pro školní rok 2021/2022 

 
 
Platnost od 26. 4. 2021 
 
Ředitel Základní školy a mateřské školy, Mikulčice stanovil následující kritéria, podle kterých 
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 překročí 
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 
 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.   
 
Kritéria pro přijímání dalších dětí do mateřské školy: 

 
 
Při shodném počtu bodů má přednost starší dítě. 
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během 
školního roku, pokud se v jeho průběhu uvolní kapacita MŠ. 
V souladu s §50 Zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví bude přijato pouze dítě, 
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. U dětí, pro něž je předškolní docházka 
ze zákona povinná, tato podmínka neplatí. 
 
 
 
V Mikulčicích dne 23. 4. 2021  
 
 
        Mgr. Michal Bešta 
                              ředitel školy 
 

Kritérium Bodové ohodnocení 
Trvalý pobyt dítěte v obci  10 
Trvalý pobyt mimo obec Mikulčice 1 
Věk dítěte 4 roky k 31. 8. 2021 6 
Věk dítěte 3 roky k 31. 8. 2021 5 
Věk dítěte 2 roky k 31. 8. 2021 1 
Dítě se hlásí k celodennímu pobytu 4 
Dítě se hlásí k polodennímu pobytu 1 
Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 29 dětí. 

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace 
696 19 Mikulčice 555, tel.: 518 357 253, IČO: 75020441, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz 

 
 


	Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace
	696 19 Mikulčice 555, tel.: 518 357 253, IČO: 75020441, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz

