
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, 

Podkrušnohorská 1589, okres Most  

se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov 

 

 

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ (zápis ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2018) 

 
Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, 

Podkrušnohorská 1589, okres Most stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat 

při rozhodování na základě § 165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole do stanovené kapacity MŠ. 

 

1. Dle § 34 odst. 3, a dle § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, bude 

k předškolnímu vzdělávání přednostně přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne 

nejméně třetího roku věku a má trvalé bydliště (cizinci bydliště) ve spádové oblasti mateřské školy, 

která je určena vyhláškou města. 

 

2. Přednost mají děti povinně vzdělávané, ze spádové oblasti. 

 

3. Děti, které nedosáhnou k 31. 8. 2018 tří let věku a děti s místem trvalého pobytu mimo spádovou 

oblast školy, budou přijímány dle níže uvedených kritérií. 

 

Kritéria Bodové ohodnocení 

Věk dítěte 

k datu 1. 9. 2018 

mladší 3 let 

3 roky 

4 roky 

             5 let a více 

                      10 

15 

15 

20 

 

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k těmto skutečnostem: 

 

a) konkrétní datum narození dítěte 

b) individuální rodinná situace dítěte – sourozenec v MŠ 

c) datum nástupu dítěte do MŠ (upřednostněno bude dítě, které má nastoupit do MŠ dříve, 

dle věku) 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.  

 

Kapacita školy – děti ve věku 3 – 6 let -  135 míst 

                            děti mladší 3 let         -    15 míst 

                                                                                                                         

Přepokládaná volná kapacita MŠ k 1. 9. 2018 je 60 dětí. 

 

 

V Litvínově dne: 20. 4. 2018                                                                               

                                                                                                   …………………………………….. 

                                                                                                         Mgr. Hana Kašková    

                                                                                                                         ředitelka školy                                                                                                                                                                                               

                                                                                                           

               

                                                                                             ………………………………………… 

V Litvínově dne: ………………                                          podpis pověřeného zákonného zástupce 
 

                                                                 

                                                             


