
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy na školní rok 2023/2024 
 
 

 
Kritéria jsou stanovená na základě znění § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v aktuálním znění: 

 
I. K povinnému předškolnímu vzdělávání dle § 34 odst. 3 školského zákona budou přijaty děti, 

které dovrší do 31. 8. 2023 věku 5 let. Přednostním kritériem je místo trvalého pobytu ve 
Střelicích, u cizinců místo pobytu ve Střelicích. 

 
II. Přijato bude dítě, které do 31. 8. 2023 dosáhne věku 4 let a má ve Střelicích místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu, a zákonní zástupci dítěte předloží doklad o tom, že se 
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 
III. Přijato bude dítě, které do 31. 8. 2023 dosáhne 3 let věku a má ve Střelicích místo trvalého 

pobytu, v případě cizinců místo pobytu, a zákonní zástupci dítěte předloží doklad o tom, že se 
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 
 
 
Rozhoduje den narození dítěte s předností starších. 
Trvalý pobyt ve Střelicích se posuzuje k 9. 5. 2023. 
Pořadí určuje vyšší bodové hodnocení. 
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 
 
 
Tabulka bodového hodnocení: 
 

Dosažený věk dítěte  trvalý pobyt pobyt  celodenní pobyt  celkem bodů 

dne 31. 8. 2023   Střelice  mimo Střelice dítěte v MŠ 

 

6 let: 6 bodů   10 bodů  0 bodů  5 bodů  min. 6 - max. 21 bodů 

5 let: 5 bodů   10 bodů  0 bodů  5 bodů  min. 5 - max. 20 bodů 

4 roky: 4,00 – 4,11 bodů  10 bodů  0 bodů  5 bodů  min. 4 - max. 19,11 b. 

3 roky: 3,00 – 3,11 bodů  10 bodů  0 bodů  5 bodů  min. 3 - max. 18,61 

2 roky: 2,00 – 2,11 bodů    0 bodů  0 bodů  0 bodů  min. 2 - max. 2,11 

 
 
 
 
 
 

 
Ve Střelicích dne 20. 3. 2023      Mgr. Helena Fialová, ředitelka 


