
 
 

 
Stanovení kritérií 

 
Mateřská škola se naplňuje v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení bezpečnostních 

a hygienických norem. 

 

Pokud počet podaných žádostí převyšuje kapacitu volných míst v mateřské škole, 

rozhoduje ředitelka o přijetí a nepřijetí dítěte podle níže uvedených kritérií. 

 

Dle těchto kritérií postupuje ředitelka mateřské školy v posuzování žádostí, při 

stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodnutí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje los. Losování bude probíhat za přítomnosti 

zákonného zástupce žadatele, ředitelky a tří pedagogů z mateřské školy v předem 

dohodnutém termínu. Jednotlivá registrační čísla dotčených uchazečů budou napsána 

na arch formátu A6. Rozlosování provádí ředitelka. Vylosovaný uchazeč je určen jako 

první v pořadí seznamu nepřijatých. Takto se postupuje až do posledního 

vylosovaného. Z losování je pořízen písemný záznam. 

 

Odvolání proti rozhodnutí se podává nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 

u ředitelky mateřské školy. Rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje. 

 
 



 
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ: 

 
 

KRITÉRIUM 
  

BODY 

 
 
 

Trvalý pobyt dítěte 

Trvalý pobyt ve školském obvodu 
spádových mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Přerov 

 
10 

Trvalý pobyt mimo školský obvod 
spádových mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Přerov 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Věk dítěte 

5 let a více s trvalým pobytem ve 
školském obvodu spádových mateřských 
škol (děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky, které 
dosáhnou k 31. 8. daného školního roku 5 
let nebo děti s odkladem školní docházky 
o jeden rok) 

 
 
 

15 

5 let a více s trvalým pobytem mimo 
školský obvod spádových mateřských škol 

 
5 

4 roky s trvalým pobytem ve školském 
obvodu spádových mateřských škol 
seřazené podle věku sestupně 

 
10 

3 roky s trvalým pobytem ve školském 
obvodu spádových mateřských škol 
seřazené podle věku sestupně 

 
5 

Mladší tří let s trvalým pobytem ve 
školském obvodu spádových mateřských 
škol seřazené podle věku sestupně 

 
0 

Individuální situace 
dítěte 

sourozenec, který již do mateřské školy 
dochází a bude ji navštěvovat i od 1. 9. 
nového školního roku 

 
4 

 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 

Tato vnitřní směrnice se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 

1. května 2017, současně se ruší vnitřní předpis ze dne 1. března 2015. 


