
Mateřská škola Semín, okres Pardubice 
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  SEMÍN  pro školní rok 2022/2023 
 

Úvodní ustanovení 
1. Pro přijetí dětí do Mateřské školy Semín jsou stanovena následující kritéria,  podle kterých 

bude ředitelka mateřské školy postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými 
zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

2. Ředitelka mateřské školy bez dalšího hodnocení podle těchto kritérií rozhodne podle § 34 
zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dětí v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. 
 

Kritéria pro přijímání dětí 
1. Pro posuzování žádostí se používají tato kritéria: 

a) Věk dítěte 
b) Trvalý pobyt dítěte v obci Semín 
c) Doplňková kritéria 

2. Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle počtu 
dosažených bodů až do vyčerpání kapacity. V případě rovnosti bodů mezi více dětmi 
rozhoduje datum narození (tzn. přednost mají děti dříve narozené) nebo bude přihlédnuto 
k objektivním důvodům hodným zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém. 
Takové rozhodnutí musí být zdůvodněno. 

 
Věk dítěte 

Věk dítěte se hodnotí k 31. 8. příslušného kalendářního roku 
 

1. Za věk dítěte se přidělují body takto 
a) 2 roky                                                                                             0 bodů 
b) 2 roky (věku tří let dosáhne k 31.12. 2022)                             5 bodů 
c) 3 roky a více (věku tří let dosáhne  k 31.8.2022)                   10 bodů 
d) Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 

odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní 
docházky z obce Semín. 

 
Trvalý pobyt dítěte na území obce Semín 

1. Za trvalý pobyt na území obce Semín se přidělují body takto: 
a) Dítě má trvalý pobyt v Semíně                                        10 bodů 
b) Dítě nemá trvalý pobyt v Semíně                                      0 bodů 

 
Doplňková kritéria 

1. V případě rovnosti bodů mají přednost děti dříve narozené 
 

Závěrečné ustanovení 
1. Podle těchto kritérií se bude postupovat při přijímání dětí do mateřské školy. 

 
V Semíně  4.4.2022                                                                                                         Hana Tomášková 
                                                                                                                                            řed. MŠ Semín 


