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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8.2023  
5 let, tedy narozené do 31.8.2018 (včetně). 
Ředitelka mateřské školy Kaplice, Nové Domovy 221, stanovila následující kritéria, podle nichž bude 
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2014 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 stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu.    

Ředitelka před přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání přihlédne k těmto kritériím: 

-  k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky (tzn. dítě, kterému bude do 31. 08. 2024, 6 let) a děti s odkladem 
školní docházky  

- děti 4leté (děti, kterým bude ve školním roce 2023/2024, 5 let) 
- děti 3leté (děti, kterým bude ve školním roce 2023/2024, 4 roky) 
- děti 2leté (děti, kterým bude ve školním roce 2023/2024, 3 roky) 
- další kritéria jsou bodově ohodnocena a přijímá se dítě s nejvyšším počtem bodů 

 
č. 

pořadí 
KRITÉRIA PRO ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

bodové 
hodnoty 

1 
trvalý pobyt dítěte na území města Kaplice a spádových obcí: Blansko, 
Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květonov, Mostky, Pořešín, Pořešínec, 
Rozpoutí, Rožnov, Žďár, Omlenice, Soběnov, Střítež 

50 

2 Děti zaměstnanců MÚ Kaplice (zřizovatele), děti zaměstnanců MŠ 45 

3 děti předškolního věku (do 31.08.2022 dosáhne věku 6 let) 40 

4 děti 5leté (ve školním roce 2021/2022 dosáhne věku 5 let) 30 

5 děti 4leté (ve školním roce 2021/2022 dosáhne věku 4 roky) 20 

6 děti 3leté (ve školním roce 2021/2022 dosáhne věku 3 let) 10 

7 v MŠ se již vzdělává sourozenec 5 

   

V Kaplici dne 15.3.2023                   ředitelka Jana Bartyzalová 


