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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ HOLETÍN 

 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holetín stanovil po dohodě se zřizovatelem 
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 poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, nejdříve však pro děti 
od dvou let, až do začátku povinné školní docházky. Od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona). 
 
II. Školským obvodem ZŠ a MŠ Holetín je území obce Holetín pro děti s místem trvalého 
pobytu na území obce Holetín a cizince s místem pobytu v obci Holetín. 
 
III. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující 
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti 
bodů se dá přednost dítěti dříve narozenému, tedy dítěti staršímu.  
 
Třída v 1. patře MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí, druhá třída v přízemí do počtu 20 dětí.  
Děti jsou rozdělovány do tříd zpravidla podle věku. 
 
 

Kritérium Bodové 
hodnocení 

Děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let a je pro ně od  
1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné + trvalý pobyt v Holetíně. 

5 

Děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku čtyř let + trvalý pobyt  
v Holetíně. 

4 

Děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku tří let + trvalý pobyt  
v Holetíně. 

3 

Děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku nejméně dvou let            + 
trvalý pobyt v Holetíně. 

2 

Děti s trvalým pobytem mimo obec Holetín v pořadí dle data narození. 1 
 

Tento pokyn nabývá účinnosti 13. března 2023. 
 
 
V Holetíně 13. března 2023                          Mgr. Barbora Černohubá 
 
                             Ředitelka ZŠ a MŠ Holetín 


