
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - 2. MŠ Březnice 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující kritéria pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 

                                       

Kritérium 

                                                                                 

Bodové 

ohodnocení                                                     

1.školský obvod 2.MŠ 

Březnice 

 

 

 

 

2. TP Březnice 

3. TP okolní vesnice 

/ sourozenec v MŠ / 

Ulice : 9.května, 

Blatenská, 

Bubovická,Dolní valy, 

Sadová, U Židovského 

hřbitova, V Koleji, Za 

Cihelnou, Za Lokšany 

Drahenická, Dr.Jurenky, 

Hluboká cesta, Horní valy, Jana 

Švermy, Kamenická, Lokšany, 

Náměstí, Nový mlýn, Obránců 

míru, Počapská, Pod Stráží, 

obec Martinice 

       5                                                  

 
        3 

                                       

Věk dítěte 

 

 

Opakované podání 

přihlášky 

5 let věku a více povinná docházka        5 

                                         

3 - 4 roky věku  
 

       2                                          
         

       2                                        

Závažná individuální situace dítěte 

Závažnou individuální situaci dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže ředitelce MŠ, posoudí 

ředitelka MŠ. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy 

rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v 

rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat 

nepříznivou sociální, nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.  

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.  

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na 

území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na 

území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na 

jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, nebo přechodně po dobu 

delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

Předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Přijmout k 

předškolnímu vzdělávání lze pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

(mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).  

V Březnici 14. 2. 2020                                                Miroslava Macháčková, ředitelka 2. MŠ Březnice                                   


