
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec,  

Ostravská 658/28, příspěvková organizace  

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, 

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.  

I. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  

 

II. 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 

docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je 

přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. To znamená dítě pětileté nebo 

s odkladem školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřských škol zřízených obcí Bílovec 

(Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o školských obvodech spádových mateřských škol, usnesení ZM/5/89/2019 

ze dne 17. 04. 2019).  
III. 

Pokud nedojde k přijetí dítěte dle kritéria uvedeného v bodu II., vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy 

z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.  

Č. j. 109/2022ZSTGM-R Kritérium Body 

Trvalý pobyt dítěte* 
Trvalý pobyt ve školském obvodu  

mateřských škol zřízených obcí Bílovec  
30 

Trvalý pobyt v místní části Lubojaty 
Dítě se hlásí do MŠ v místní části Lubojaty a má 

zde trvalý pobyt 
15 

Věk dítěte 
(počet roků ke dni 31. 8. 2022 včetně) 

5letí z jiných školských obvodů 25 

4 roky 20 

3 roky 15 

2 roky 5 

Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání 5 

Za každý den od data narození (včetně 

dne narození) 

v předcházejícím školním roce (tj. od 

1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) 

Dvouletí, tříletí, čtyřletí (bez rozdílu školského 

obvodu) 

pětiletí (jen z jiného školského obvodu) 

0,01 

IV. 

Pokud dojde k rovnosti bodů při shodném posuzování kritérií, bude rozhodnuto o přijetí žadatele na základě 

výsledků losování. 

* Upřednostnění se týká 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.  

 

V Bílovci 31. března 2022                                                     Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy 


