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KRITÉRIA K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

RADOVESICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PRO  ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

Ředitelka Mateřské školy stanovila kritéria podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskrimi-

naci. 

Upozornění – K přijímacímu řízení budou přijaty pouze Žádosti o předškolní vzdělávání dětí, 

které budou mít 2 roky k 31. 8. 2023 a starší. 

1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2023) 

• předškoláci* šestiletí: 500 bodů 

• předškoláci* pětiletí: 500 bodů 

• čtyřletí: 400 bodů 

• tříletí: 300 bodů 

• dvouletí: 100 bodů 

2. Trvalý pobyt DÍTĚTE v našem školském obvodu – Radovesice, Žabovřesky nad Ohří 

• ve školském obvodu: 500 bodů 

• mimo školský obvod: 5 bodů 

3. Sourozenec 

• již navštěvuje MŠ (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023): 2 body 

• nenavštěvuje mateřskou školu: 1 bod 

4. Den věku dítěte v roce 

• za každý den k 31. 8. 2023: 0.002 bodů 

* povinný rok předškolního vzdělávání – Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li stanoveno jinak. 

Toto se týká všech dětí, které do konce srpna daného roku dosáhnou věku pěti let, dále děti jsou 

státními občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a pobývají na území 

ČR déle než 90 dnů, dále se povinnost týká i cizinců pobývajících v ČR trvale nebo přechodně po 

dobu delší než 90 dnů, účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný zástupce je povi-

nen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka 

brát v úvahu počet bodů získaných za jednotlivá kritéria. 

Děti přijaté od 1. 9. 2023 mohou nastoupit i před dosažením věku tří let, dle domluvy s ředitelkou 
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školy.  

Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti, budou každému dítěti přiděleny body dle 

jednotlivých kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího dosaženého počtu 

bodů k nejnižšímu. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodne los. 

 

Pro školní rok 2023/2024 vyhlásila paní ředitelka 8 volný míst. 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Bc. Veronika Kučerová 

Ředitelka mateřské školy 

 


