
Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace 

Babice 40, 785 01 Šternberk 
 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení 
Na základě §  34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy a Mateřské 

školy Babice, p. o. kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Podle těchto kritérií bude postupovat ředitel MŠ v případech, kdy počet žádostí o umístění dítěte do 

MŠ překročí stanovenou kapacitu MŠ. 

 

2. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena body podle důležitosti. Pořadí pro přijetí se stanoví 

podle součtu dosažených bodů. 

 

3. Tabulka: 
 

Poř. čís. Kritéria Body 

1. Dosažení 6 -ti let dítěte v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 a 

dětí s odkladem školní docházky 

15 

2. Trvalé bydliště v obci Babice a spádových obcích Řídeč, 

Komárov, Krakořice 

10 

3.  Trvalé bydliště mimo obec Babice 4 

4. Celodenní docházka do MŠ 8 

5. Půldenní docházka 2 

6.  Dosažení věku pěti let v období od 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 8 

7. Dosažení věku čtyř let v období od 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023 6 

8. Dosažení věku tří let v období od 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023 2 

9. Děti samoživitelů a zaměstnaných zákonných zástupců 2 

10. Sourozenec dítěte v MŠ nebo ZŠ Babice 6 

 

4. Další podmínky 
Při stejném počtu sečtených bodů má přednost dítě dříve narozené (starší děti mají přednost pro 

přijetí). 

Děti mladší tří let se přijímají pouze v ojedinělém případě, neboť podle § 34 odst. 1 školského 

zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění se předškolní vzdělávání organizuje zpravidla pro děti od 

tří do šesti let. Děti mladší tří let budou přijaty do MŠ s tříměsíční zkušební dobou, pokud nebudou 

plnit ŠVP MŠ  z důvodu nezralosti, mohou být ze vzdělávání vyloučeny. Přijaty mohou být po 

dosažení tří let po splnění podmínek k přijetí na základě nové přihlášky. 

 

 

 

 

          Mgr. Ondřej Vraj, MBA 

          ředitel ZŠ a MŠ Babice 


