
 

 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá,  
                  příspěvková organizace, Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá, 

               IČO: 75005654, č.ú.: 4925310287/0100 
                     tel: 373 394 041, e-mail: reditelna@zsamsdolnibela.cz, ID schránky: 3xhmct4 

    

 

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472 Sb.,(školský zákon) a 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání...  

 Kapacita Mateřské školy Dolní Bělá, je ve zřizovací listině stanovena na 65 míst. 

Zákonní zástupci si mohou zvolit pro své dítě i jinou mateřskou školu než spádovou. 

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní 

Bělá. 

Pro školní rok 2022/2023 se počítá s cca 20-ti volnými místy. 

Zápis se koná v úterý 3. května 2022 od 7:30 do 16:00 

 Pokud je počet žadatelů vyšší než počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitel školy při 

posuzování žádostí o přijetí dítěte podle následujících kritérií: 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Dolní 

Bělá platná pro školní rok 2022/2023 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel ZŠ a MŠ Ludvíka 

Očenáška Dolní Bělá, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat 

ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými 

zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

2. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se 

řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy. 

3. Předškolní vzdělávání je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však od 2 

let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok. 

4. Přednostně jsou přijímány spádové děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v 

příslušném školském obvodu. Posuzuje se trvalý pobyt dítěte. 
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Bodování kritérií 

Bezpodmínečné kritérium 
Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na dítě, které je v 

povinném vzdělávání!!! 

Upřednostňující kritéria 

Popis kritéria Přidělené body 

Trvalý pobyt dítěte; u cizinců sídlo 

hlášeného pobytu dítěte. V době  

zápisu musí mít dítě trvalý pobyt ve 

školském obvodu školy. Na pozdější 

doložení nebude brán zřetel. 

ve školském obvodu školy * 50 

mimo školský obvod školy 1 

Věk dítěte 2letí** (nejpozději do 31. prosince 2022 

dosáhnou věku tří let). 

0 

3letí (nejpozději do 31. srpna 2022 

dosáhnou věku tří let). 

10 

4letí (nejpozději do 31. srpna 2022 

dosáhnou věku čtyř let). 

20 

5ti letí či starší v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky 

(nejpozději do 31. srpna 2022 dosáhnou 

věku pěti let - povinné předškolní 

vzdělávání). 

30 

Termín nástupu dítěte do MŠ září 2022 10 

říjen 2022 – prosinec 2022 8 

leden 2023 – březen 2023 4 

duben 2023 a později 0 
Závažná individuální situace dítěte, 

kterou zákonný zástupce prokáže 

řediteli školy (nepříznivá sociální nebo 

zdravotní situace rodiny, apod. – lze 

prokázat např. potvrzením o poskytnutí 

dávky v hmotné nouzi...). Situaci dítěte 

posoudí ředitel školy v rámci správního 

řízení. 

sociální potřebnost dítěte; blíže viz *** 0 až 10 

dítě s SVP nebo se zdravotním 

postižením 

0 až 10 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno 

místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území 

České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

*Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá – území obcí Bučí, 

Dolní Bělá, Dražeň, Horní Bělá, Hvozd, Krašovice, Líté, Loza, Mrtník, Zahrádka. 

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa 

pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby 

(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. 

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního 

předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen 

pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. 



**Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu 

vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a 

současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole. Termín nástupu se řídí datem 

narození dítěte.  

*** Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené 

sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o 

dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace 

hrozí sociální vyloučení apod.).  

Zásady pro přijímací řízení: 

I. 

Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno 

počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují 

k okamžiku podání žádosti.  

II. 

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším). 

III. 

V případě, že se objeví více uchazečů stejného data narození a výsledného součtu bodů, než lze 

přijmout, rozhodne se o přijetí na základě veřejného losování. Losování se uskuteční za přítomnosti 

člena vedení školy a zřizovatele. Z losování bude pořízen zápis. 

IV. 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel/ředitelka školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

V. 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné 

kapacity školy. 

VI. 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních 

případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není 

výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné 

činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na 

mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

v Dolní Bělé 

dne: 1. 4. 2022 

 

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy 
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