
Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace 

Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Ředitelka Mateřské školy Nepomuk stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na 

základě ustanovení §165 odstavce 2 písmena 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 dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. 

I. 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 - 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

II. 

 Kritéria na školní rok 2022/2023 Bodové hodnoty 

1. 
Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 
a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu, v souladu s § 34 zákona č. 

561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (od 1. 9. 2017 je povinná předškolní docházka) 
90 

2. 
Děti rodičů, žádající každodenní, celodenní docházku a dovrší nejméně 3 let věku do 31. 8. 2022, dle věku 

od nejstaršího a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu. 
17 

3. 
Děti rodičů, žádající každodenní, celodenní docházku a dovrší nejméně 3 let věku do 31. 8. 2022, dle věku 

od nejstaršího a mají trvalý pobyt mimo spádový obvod. 
12 

4. 
Děti rodičů, žádající každodenní, polodenní docházku a dovrší nejméně 3 let věku do 31. 8. 2022, dle věku 

od nejstaršího a mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu 
10 

5. 
Děti rodičů, žádající každodenní, polodenní docházku a dovrší nejméně 3 let věku do 31. 8. 2022, dle věku 

od nejstaršího a mají trvalý pobyt mimo spádový obvod. 
8 

6. 
Děti rodičů, žádající každodenní, celodenní docházku a dovrší 3 let věku do konce roku 2022, dle věku 

od nejstaršího ve spádovém obvodu 
7 

7. 
Děti rodičů, žádající každodenní, celodenní docházku a dovrší 3 let věku do konce roku 2022, dle věku 

od nejstaršího mimo spádový obvod 
6 

8. 
Děti rodičů, žádající každodenní, polodenní docházku, dle věku od nejstaršího k nejmladšímu, který 

dosáhne 3 let věku do konce roku 2022 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu i mimo něj. 
5 

9. Sourozenci v mateřské škole (přihlíží se, pokud dítě dosáhne do 31. 8. 2022 3 let věku) 5 

10. Děti zaměstnaných rodičů se zdravotním a sociálním znevýhodněním, přihlášené k celodenní docházce 5 

11. Opakovaná přihláška 5 

12. Děti mladší (pokud již dokáží udržovat hygienu, nemají pleny) 5 

Při vstupu do mateřské školy vyžadujeme zdravotní způsobilost dětí, včetně povinného absolvování očkování – 

doloženo kopií očkovacího průkazu 

Děti přijímáme na zkušební dobu 3 měsíců. 

V případě shody u více dětí (narození, body), rozhodne losování. 

V Nepomuku 9. 3. 2022                                                                                                           Klára Řežábková, ředitelka MŠ 


