
KRITÉRIA 
K PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VINIČNÉ ŠUMICE 

PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 

č. j. 8/20 
 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace (dále také jen „mateřská škola“) stanovila níže uvedená kritéria, podle nichž bude 
postupovat při rozhodování ve smyslu 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 (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole za situace, kdy počet žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu. 

I. 

Úvodní ustanovení 

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro 
děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

II. 

Povinné předškolní vzdělávání 

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 zákonem 
stanoveno jinak. 

III. 

Přednostní přijetí  
 

1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona budou přednostně k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole přijímány děti, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve školském 
obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku. 

 
2. V případě, že počet dětí s právem přednostního přijetí do mateřské školky dle odstavce 1 

tohoto článku převyšuje kapacitní možnosti mateřské školy, vychází ředitelka mateřské 
školy z pořadí dle kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě 
s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. 9. 2020: 

 

 



Věk dítěte 
 

3 roky 5 
4 roky 10 

 
Individuální situace 
dítěte  
 

dítě se hlásí k celodenní 
docházce 
 

15 

sociální potřebnost dítěte*** 0-30 

Za každý den od data 
narození v 
předcházejícím školním 
roce do 31. srpna 2020 

Tříletí 0,0136 

čtyřletí 0,0054 

 

*** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte 
vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé 
dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu 
součinnosti mezi správními orgány ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální 
potřebností příslušné správní orgány. 

IV. 

Přijímání ostatních dětí 

Nedojde-li k přijetí dítěte podle kritéria uvedeného v ustanovení článku II a/nebo III (neboť 
dítě stanovená kritéria nesplňuje), vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy 
z pořadí dle kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším 
bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. 9. 2020: 
 
Trvalý pobyt dítěte* 
 

trvalý pobyt v obci Viničné 
Šumice 

10 

trvalý pobyt mimo obec 
Viničné Šumice 

2 

Věk dítěte 
 

2 roky 1 
3 roky 5 
4 roky 10 
5 a více let (pro případ 
odkladu školní docházky) 

15 

 
Individuální situace 
dítěte  
 

mateřskou školu navštěvuje 
sourozenec dítěte** 

5 

sociální potřebnost dítěte*** 0-30 
dítě se hlásí k celodenní 
docházce 
 

15 

Za každý den od data 
narození v 
předcházejícím školním 
roce do 31. srpna 2020 

dvouletí 0,0136 

tříletí 0,0136 

čtyřletí 0,0054 

 



* Toto kritérium (upřednostnění) se vztahuje rovněž na děti 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.  
 
** Kritérium zahrnuje rovněž situace, kdy starší sourozenec dítěte bude přijat k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole ve školním roce, v němž se hlásí k předškolnímu vzdělávání i mladší sourozenec. Kritérium se 
vztahuje pouze na mladšího sourozence, který v kalendářním roce zápisu dosáhne věku 3 let; v případě, kdy 
mladší sourozenec nedosáhne v kalendářním roce zápisu věku 3 let, nebude se na něj toto kritérium vztahovat, a 
tedy nebude použito zvýhodnění ve výši 5 bodů dle tohoto kritéria. 
 
*** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte 
vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé 
dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu 
součinnosti mezi správními orgány ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální 
potřebností příslušné správní orgány. 

 
V. 

 
I. Žádosti o přijetí dětí do mateřské školy budou tedy seřazeny a vyhodnoceny 

následovně: 
 

1. Nejdříve budou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přijímány děti s trvalým 
pobytem ve školském obvodu mateřské školy, u nichž je předškolní vzdělávání 
povinné ve smyslu ustanovení článku II. těchto kritérií. 

2. Poté, co budou přijaty děti pod bodem 1., a pokud to dovolí kapacitní možnosti 
mateřské školy, budou přijímány děti s právem přednostního přijetí dle článku III. 
těchto kritérií, a to v pořadí dle dosažených bodů dle kritérií uvedených v článku 
III.  

3. Poté, co budou přijaty děti pod bodem 1. a 2., a pokud to dovolí kapacitní možnosti 
mateřské školy, budou přijímány ostatní děti, a to dle výše dosažených bodů dle 
kritérií uvedených v článku IV. 

 
II. Pro případ rovnosti bodů se rozhodne formou losování. O termínu a místu konání 

losování budou zákonní zástupci dětí, jejichž žádostí se losování bude týkat a kteří 
mají právo se losování zúčastnit, vyrozuměni alespoň 7 (sedm) kalendářních dnů před 
konáním losování. Losovat bude ředitelka školy, a to za přítomnosti nejméně 2 (dvou) 
dalších zaměstnanců školy. O losování bude pořízen protokol, v němž bude uvedeno, 
která/é přihláška/y byly vylosována/y, datum a čas kdy se losování konalo, a kdo se 
losování zúčastnil. Protokol bude podepsán všemi osobami, jež se losování zúčastnili. 
Z losování bude rovněž pořízen videozáznam.  

 
 
Ve Viničných Šumicích 31. 1. 2020 
 
        Mgr. Olga Růžičková 
              ředitelka školy 


