
 

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Uhersko, okres Pardubice – školní rok 2021 – 2022 
 
Ředitelka Mateřské školy Uhersko, okres Pardubice, 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 v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu. 

 
Při přijímání dítěte do mateřské školy vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií 
uvedených v následující tabulce.  

 
Přednostně bude v souladu s ustanovením § 34a odst. 1 a 2 školského zákona vždy přijato dítě s 
povinnou školní docházkou. Kritéria se týkají dětí mladších, na které se povinná docházka do 
mateřské školy nevztahuje.  

 

Kritérium Bodové 
hodnoty 

Trvalý pobyt dítěte Dítě má trvalý pobyt v územním obvodu obce Uhersko, 
Trusnov, Ostrov a Opočno. 

20 

Věk dítěte Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného kalendářního 
roku. 

15 

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního 
roku 

10 

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 12. příslušného 
kalendářního roku. 

5 

Individuální situace dítěte a 
zákonných zástupců 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná 
integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, 
odbor sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ. 

8 

Zdravotní znevýhodnění zákonných zástupců - nutno 
doložit potvrzením (např. příspěvek na péči, invalidní 
důchod, průkaz ZTP, ZTP/P). 

2 

 
V období zápisu mají všechny podané žádosti stejnou váhu. V žádném případě nebude vytvořeno 

pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti.  

Kritéria se týkají též dětí 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. 

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně. 

 

V Uhersku dne 16. 3. 2021     Bc. Tereza Kaplanová, DiS. 

                 ředitelka školy 


