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Ředitelka Mateřské školy Uničov Milada Bräuerová 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 podaných zákonnými zástupci dětí 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 let až do začátku povinné 

školní docházky. 

II. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující 

tabulce. 

Kritérium Bodové hodnocení 

          6-ti let a více 
do 31. 8. 

2021 

Věk dítěte k 1. 9. 2020 

Dosažení věku dítěte 4 roky 3 roky 2,5roku 
 
2 roky 

  
   

  

14 bodů 12 bodů 11 bodů 2 body 

 
 
0 bodů           

Trvalý pobyt dítěte v Uničově  
a místních částech  10 bodů 

Celodenní docházka do MŠ 3 body 

 

Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle počtu 

dosažených bodů až do vyčerpání kapacity. V případě rovnosti bodů, navrhne ředitelka přijetí 

nejstarších dětí. Ředitelka může  rovněž přihlédnout k objektivním důvodům hodných 

zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém. Takovéto rozhodnutí musí podrobně 

zdůvodnit. 

Předpokládaný počet volných míst k 1. 9. 202 je 96. 

O přijetí dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy rozhodne ředitelka školy dle 

organizačních a kapacitních možností. 

 

 

       ………………………………… 

V Uničově dne 02. 03. 2020     Milada Bräuerová 

           ředitelka školy 


