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Směrnice č. 2  

O KRITERIÍCH  PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ředitelka Mateřské školy Šikulka Česká Lípa, Moskevská 2434, 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 poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let,  až do začátku povinné školní docházky ( dle § 34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb.).  

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení  

povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno 

jinak. 
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II. 

Při rozhodování o přijímání dětí do mateřské školy se ředitelka řídí těmito  kritérii: 

KRITÉRIA Bodové hodnocení 

Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Česká Lípa,  

které do 31.8. dosáhne 

5 let 6 

4 roky 4 

3 roky 4 

sourozenec v MŠ  3 

 

Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod Česká Lípa, 

které do 31.8. dosáhne 
 

    které do 31.8. dosáhne 

5 let 4 

4 roky 2 

3 roky 2 

sourozenec v MŠ  1 

 

Individuální situace 

dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 

(k žádosti je nutné doložit doporučení školského 

poradenského zařízení) 

III. 

Zvláštní ustanovení 

a. V případě rovnosti bodů se bude postupovat dle věku dětí – od nejstarších po 

nejmladší 

b. V případě volné kapacity školy může být přijato dítě, které k 31.8. příslušného roku 

dovrší 2 let věku  a je zcela způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené 

rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona). 

c. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České 

republiky (ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona). 

d. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeně na adresu, kterou 

uvedou na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

V České Lípě 01.03.2022 

                                                                                                    ----------------------------------- 

                                                                                        Bc. Šárka Malá                           

                                                                                                         ředitelka MŠ Šikulka 

 


