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KRITÉRIA  
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

 
 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Mateřská škola 
Dolany a Mateřská škola Dolany – Véska stanovuje 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. 

A) Přednostně budou přijaty děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 3 roky věku a mají trvalé 
bydliště ve spádové oblasti mateřské školy (Dolany, Véska, Pohořany).  

V případě nedostatečné kapacity budou děti přijímáni dle věku od nejstaršího 
k nejmladšímu. V případě stejně narozených dětí bude rozhodnuto losem a to za 
přítomnosti zákonných zástupců a ředitele školy.   

B) Všechny ostatní děti budou do mateřské školy přijímány dle získaných bodů: 

1) Děti s trvalým pobytem v obci  

- 3 body  

2) Děti, které dovrší 3 roky věku do 31. 12. 2021 

- 2 body  

3) Děti, které dovrší 3 roky věku od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022  

- 1 bod  

4) Sourozenec již navštěvující mateřskou školu (k 1. 9. 2021) 

- 1 bod  

5) Dítě se hlásí k celodennímu provozu  

- 1 bod  

 
Pokud bude více žádostí se stejným bodovým ziskem, budou děti seřazeny a přijímány dle věku od 
nejstaršího k nejmladšímu. V případně shodného bodového zisku a stejného data narození bude 
rozhodnuto losem a to za přítomnosti zákonných zástupců a ředitele školy.  
 
 
 
 
 
V Dolanech 19. dubna 2021                          Mgr. Petr Pirliomov 

                                                                                                           ředitel školy 


