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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ  

 
v Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková 

organizace 
 

na školní rok 2021/2022 
 

Ředitel/ředitelka Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
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, a § 2 odst. 4 Zákona č. 500/2004 Sb. 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 dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z následujících kritérií. 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. 
 
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují 
koncepci školské politiky města. 

Kritéria - bodový systém 
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují 
koncepci školské politiky města. 

1. Školský obvod MŠ 

o místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů 

o místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů 

2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2021) 

o předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů 

o předškoláci pětiletí: 320 bodů 

o čtyřletí: 180 bodů 

o tříletí: 160 bodů 

o dvouletí: 20 bodů 

o jednoletí: 0 bodů 

3. Trvalý pobyt (dítěte) 

o ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů 

o mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů 
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4. Každodenní docházka dítěte 

o s celodenní délkou pobytu: 40 bodů 

o s půldenní délkou pobytu: 0 bodů 

5. Sourozenec 

o již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021): 10 bodů 

o nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů 

6. Den věku dítěte v roce 

o za každý den k 31. 8. 2021: 0.02 bodu 

Pozn: Kritérium "Školský obvod MŠ" se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v 
příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte 
počítán k 31. 8. 2021. 

 

 
Zápis do Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové 
organizace bude probíhat elektronickým systémem, ten zvýší informovanost o počtech 
přijatých dětí a rodiče budou vědět, zda jejich dítě je přijato nebo na jakém místě je v pořadí 
čekatelů.  
 
 
Předpokládaný počet volných míst: 28 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 30. 3. 2021                                           

                                                                                                     
 
 
                                                                                        Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka               Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,                                                                                    
                                                                           Kamenná 1430/1, příspěvková organizace                                       
 
                                                                                      
 

 


