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Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) 
stanovila 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) v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 
v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí 
v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Pro školní rok 
2020-2021 je volná kapacita pro přijetí dětí do MŠ 72 míst z čehož jsou přednostně držena místa pro děti 
s odkladem povinné školní docházky a dále pro děti ,,povinné - pětileté“ (viz bod III.). 

I. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

II. 
Dítě mladší 5 let může být přijato pouze pokud zákonný zástupce předloží doklad o tom, že se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

III. 

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti v tomto pořadí: 
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní 

vzdělávání povinné, není -li stanoveno jinak). 
2. Děti, které dosáhnou min 3 let věku do 31.8.2019 a mají trvalý pobyt na území města Petřvald, v 

případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu*. 
3. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od nejstarších k 

nejmladším), a to až do naplnění schválené kapacity mateřské školy. 
4. Přednostní přijetí mají děti s trvalým pobytem ve městě Petřvald. 

 
IV. 

Jestliže nedojde k přednostnímu přijetí dítěte dle kritéria podle bodu III., vychází při přijímání dětí do 
mateřské školy ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude pak přijato dítě 
s vyšším bodovým ohodnocením.   
 

Kritérium  body 

Věk dítěte k 31. 8. 2018 2 roky  0    

3 roky  5    

4 roky  15 

5 a více let věku 20 

Trvalý pobyt dítěte  trvalý pobyt na území města Petřvald *)  35 

Individuální situace 
dítěte  

dítě je přihlášeno k celodenní docházce 5 

mateřskou školu navštěvuje sourozenec 5 

Termín podání žádosti Žádost podaná ve stanoveném termínu zápisu 5 

 

*) týká se také dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území 
obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu 
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona platném znění. 

V. 
Při rovnosti celkového součtu bodů má starší dítě přednost před mladším. V případě rovnosti bodů 
(shodnosti posuzovaných kritérií) může být také v individuálních případech přihlédnuto ke zvýšené sociální 
potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace v rodině. 
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 

VI. 
V městě Petřvald není určená spádovost obvodu jednotlivých pracovišť mateřské školy. O zařazení 
přijatého dítěte k předškolnímu vzděláváni na jednotlivé pracoviště mateřské školy rozhoduje ředitelka 



mateřské školy. Pří rozhodování bude prvotně zohledněno zvolené preferované pořadí zařazení dítěte na 
jednotlivé pracoviště vyplněné zákonným zástupcem v přihlášce do mateřské školy.  
Pokud však bude větší zájem o docházku dětí na určité pracoviště, než umožňuje jeho kapacita, bude při 
zařazovaní děti přihlíženo na tyto aspekty v daném pořadí: 
1. sourozenec již navštěvuje dané pracoviště 
2. sociální situace rodiny spojena s dopravou k jinému pracovišti  
3. vzdálenost trvalého bydliště od pracoviště 
 


