
         Mateřská škola, Uherské Hradiště,  

         Svatováclavská 943, příspěvková organizace, 

         IČ:70993360  tel: 572540110 
 
 

Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole,  
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace  

od školního roku 2022/2023, která jsou součástí ŠVP. 
 
Ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, Bc. Ilona 
Močičková stanovila následující 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. 
 

I. 
 
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem předškolního věku nejméně od 2,5 roku až do začátku 
povinné školní docházky.  
 

II. 
 
Pro přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 
 

KRITÉRIA: POČET BODŮ 

1. Věk dítěte 

4 roky dosažené k 31. 8. 2022 9 

3 roky dosažené k 31. 8. 2022 5 

2 roky dosažené k 31. 8. 2022 1 

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo                                                                
věku minimálně 3 let k 31. 12. 2022 

9 

3. Bydliště dítěte v Uherském Hradišti doložené nájemní smlouvou 3 

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím 
školním roce 2022/2023 

1 

 

          POSTUP:   

 Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splnění kritéria.   

 Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným 
počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po 
nejmladší). 

  Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 
31. 8. 2021. 

 
 
V Uherském Hradišti 13. 4. 2022 
 

Bc. Močičková Ilona, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 
 
 
 

 



 


