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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ PRO 2021 – 2022 
 

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 1. 4. 2021 ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria a bodový systém, podle kterého bude 

postupováno při přijímacím řízení pro zápis dětí na školní rok 2021/2022. 

 

Kritéria a počet bodů: 

1. Trvalý pobyt dítěte na území města Chrudim (dle vyhlášky města Chrudim č. 4/2018 

– školské obvody mateřských škol) 

10 bodů 

2. Dítě, jehož starší sourozenec je zapsán k docházce v Mateřské škole, Chrudim 3, 

Víta Nejedlého 769 pro školní rok 2021/2022 (lze zohlednit pouze u dětí, které 

dovrší 3 let k 31. 12. 2021) 

5 bodů 

 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude 
rozhodovat věk dítěte (starší má přednost) a jeho celková zralost pro vstup do MŠ. 
 
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). 
 
Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitelka mateřské školy přihlédnout k důvodům 

hodným zvláštního zřetele například k celkové zralosti dítěte. 

 

Zralost dítěte 

Do MŠ budou přijímány děti, které jsou zralé pro vstup do mateřské školy,  

• 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. 
 

Tento dokument nabývá platnosti dnem: 1.4.2021 

 

Bc. Miroslava Vagenknechtová 

ředitelka 


