
Kritéria pro přijímací řízení do Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846 

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 

561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy. Při 

přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy. 

S účinností od 31. 3. 2019 ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria a bodový systém, podle 

kterého bude postupováno při přijímacím řízení pro zápis dětí na školní rok 2020/2021. 

Kritéria a počet bodů: 

 

1. Dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne nejméně 3 let věku a má místo trvalého pobytu 

(u cizinců místo pobytu) na území města Chrudim 10 bodů 

2.  Dítě, které nedosáhne 3 let věku k 31. 8. 2020 a má místo trvalého pobytu (u ci-

zinců místo pobytu) na území města Chrudim 5 bodů 

3.  Dítě, jehož starší sourozenec je zapsán k docházce v MŠ, Chrudim 4, Strojařů pro 

školní rok 2020/2021 (lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 12. 2020) 2 body 

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude 

rozhodovat věk dítěte (děti jsou řazeny podle data narození - starší má přednost). 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší nejpozději k 31. 8. 2020 věku  

5 let. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno 

za přestupek (hrozí pokuta 5000 Kč). 
 

Pořadí přijetí přihlášky podané v řádném termínu nerozhoduje. 

 

Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitelka mateřské školy přihlédnout k důvodům 

hodným zvláštního zřetele, např. ke zdravotnímu stavu nebo sociální situaci zákonných 

zástupců (důvody je nutno doložit), dále k celkové zralosti dítěte. 

 

Zralost dítěte 

Vzhledem k materiálním a personálním podmínkám MŠ Strojařů budou k docházce  do MŠ 

přijímány děti, které jsou zralé pro vstup do mateřské školy, to znamená, že zvládnou tyto 

základní dovednosti: 

 umějí používat dětské WC (jsou bez plen) 

 umějí se samostatně najíst lžící 

 umějí pít z hrnečku 

 zvládnou samostatně chodit na pravidelné vycházky (bez kočárku) 



Ředitelka školy může vzhledem ke zralosti dítěte  určit zkušební dobu k ověření schopnosti 

dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ (§ 34 odst. 3 zákon č. 561/2004 Sb.), maximálně na 

dobu 3 měsíců.  

Přijímací řízení pro speciální třídy mateřské školy: 

Speciální třídy -  pro děti s logopedickými vadami a pro děti s autismem a dalšími vývojo-

vými poruchami – jsou zřízeny v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 16 a vyhláškou 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve 

znění pozdějších předpisů. 
Rozhodujícím kritériem pro pořadí dětí při přijímacím řízení bude stanovisko školského 

poradenského zařízení, při překročení stanovené kapacity třídy rozhoduje věk dítěte (starší má 

přednost). 

 

 

Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení a tato skutečnost bude 

známa do 30. 6. 2020, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za 

posledním přijatým dítětem. 

 

 

 

 

 V Chrudimi dne 14. 4. 2020 

 

         Mgr. Lada Kalinová 

        ředitelka MŠ Strojařů 

 

 

 

http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-1-paragraf-16

