
 

                                   Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace  

    

     

 

    Volduchy 121, 338 22   

    IČ: 70998361 

    Tel: 371 72 83 51, 371 729784 

    E-mail: skola@zsvol.cz       

 
Ředitelka školy 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), ve 

znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání přesáhne kapacitu maximální-ho počtu dětí pro mateřskou školu. 

I. 

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 

 

II. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě 

s vyšším bodovým hodnocením.  
Při stejném počtu bodů dvou a více dětí rozhoduje ředitelka s ohledem na věk dětí v pořadí od nejstaršího. 

 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

Čj.: 86/ 2016 
Kritérium Bodové ohodnocení 

1. Pětileté děti, které dosáhnou věku 6 let v období 

od 1. 9. do 31. 8. následujícího školního roku 

(předškoláci), děti s odkladem školní docházky 

 

Přednostní přijetí dle § 34 odst. 4 školského zákona 

2. 

 

děti s trvalým bydlištěm v obci Volduchy ve 

věku od 3 do 5 let hlásící se na celodenní 

docházku* 

Čtyřleté děti, které dosáhnou 

věku 5 let v období  

od 1. 9. do 31. 8. následujícího 

školního roku.  

4 

Tříleté děti, které dosáhnou 

věku 4 let v období  

od 1. 9. do 31. 8. následujícího 

školního roku 

3 

Dvouleté děti, které dosáhnou 

věku 3 let v období 

od  1. 9. do 31. 12. následujícího 

školního roku    

2 

3. 

 

- děti rodičů dlouhodobě prokazatelně žijící 

na území obce Volduchy/např.v nájmu / ve 

věku od 3. do 5 let v případě, že to umožňuje 

kapacita jednotlivých oddělení MŠ s ohledem 

na složení dětí  

 

Podle věku od nejstarších po 

dvouleté děti, které dosáhnou 

věku 3 let v období 

   od 1. 9. do 31. 8. následujícího  

školního roku 

 

           1 

  * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území České 

republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákon 

 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od 1. 3. 2016. 

Platná pro přijímací řízení 2016                                                                                                                         Mgr. Aubrechtová 

                                                                                                                                                                          ředitelka organizace  


