
                                     

                                     

                                               

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

    v mateřské škole 

 
 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Pavla Berková 

 

Účinnost od 1. 1. 2020 

 

 
Ředitelka příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nich 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 

do mateřské školy v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2020/2021 překročí stanovenou kapacitu pro Mateřské školy Kutná Hora. 

 

 



                                     

                                     

                                               
 

 

Kritéria pro příjímání dětí: 

1. Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dosáhne věku 5 let v období od 1. 

září 2019 do 31. srpna 2020 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ. 

150+80= celkem 230 bodů 

2. Dítě, které dosáhne věku 4 let v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 s místem 

jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ. 

150+60= celkem 210 bodů 

3. Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 s místem 

jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ. 

150+40= celkem 190 bodů 

4. V případě volných míst jsou dále přijímány děti: 

a) Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2020 do 31. prosince 2020 

s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ. 

150+20= celkem 170 bodů 

b) Dítě s místem jeho trvalého pobytu ve městě Kutná Hora (nebo místní části) 

mimo spádový obvod MŠ v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 

100+výše uvedené počty bodů dle věku dítěte: 

celkem 180, 160, 140, 120 bodů 

c) Dítě s místem jeho trvalého pobytu mimo město Kutná Hora (nebo místní 

části) v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 

0+výše uvedené počty bodů dle věku dítěte: 

celkem 80, 60, 40, 20 bodů 

Pomocný ukazatel: den věku dítěte v roce 

1. za každý den věku dítěte dosažený k 31. 8. 2020: 0.02 bodů 

Analýza bodového hodnocení pro přijetí dětí do MŠ: 

 

1.    Trvalý pobyt dítěte 
1. a) místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu MŠ: 150 bodů 

2. b) místo trvalého pobytu dítěte ve městě Kutná Hora (nebo místní části) mimo 

spádový obvod MŠ: 100 bodů 

3. c) místo trvalého pobytu dítěte mimo město Kutná Hora (nebo místní část): 0 bodů 

2.    Věková skupina 
1. Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dosáhne věku 5 let v období od 1. 

září 2019 do 31. srpna 2020: 80 bodů 

2. Dítě, které dosáhne věku 4 let v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020: 60 bodů 

3. Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020: 40 bodů 

4. Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2020 do 31. prosince 2020: 20 bodů 

5. Dítě narozené později: 0 bodů 

3.    Den věku dítěte v roce (pomocný ukazatel) 
1. a) za každý den věku dítěte dosažený k 31. 8. 2020: 0.02 bodů 

 

 


