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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 
pro školní rok 2021 - 2022 

 
Ředitelka Mateřské školy Hvězdička, Masarykovo nám. 1664/6, 664 51 Šlapanice (dále jen 
mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o 
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí 
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu. 

 
              Věk dítěte a bydliště  
1. Předškolní děti, tj. 5leté a starší s trvalým pobytem ve školském 

obvodu, nebo pokud se jedná o cizince s povolením k pobytu a 
prokazatelným místem pobytu ve školském obvodu MŠ 
Hvězdička 

100 bodů 

2. Děti 4leté s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Hvězdička 90 bodů 
3. Děti 3leté s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Hvězdička 70 bodů 
4. Předškolní děti, tj. 5leté a starší, které nemají trvalý pobyt ve 

školském obvodu MŠ Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích nebo 
Bedřichovicích 

60 bodů 

5. Děti 4leté, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ 
Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích 

50 bodů 

6. Děti 3leté, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ 
Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích 

20 bodů 

7. Děti 2leté, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ 
Hvězdička 

10 bodů 

8. Děti 2leté, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ 
Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích 

5 bodů 

9. Děti 2leté a starší, které nebydlí ve Šlapanicích nebo 
Bedřichovicích 

0 bodů 

 
 

Uchazeči o přijetí budou přijati na základě přiděleného počtu bodů. 
 

Každé dítě obdrží body za kategorii „Věk dítěte a bydliště“  
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Kritéria budou bodově ohodnocena a body v případě každého dítěte sečtené. Děti budou 
seřazeny podle dosaženého počtu bodů od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Děti budou 
přijímány v pořadí od nejvyššího dosaženého počtu bodů, postupně pak děti s nižším počtem 
bodů do naplnění kapacity školy. 
 

• V případě shody v pořadí při stejném počtu získaných bodů budou děti seřazeny 
podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě shody v pořadí při 
stejném datu narození, budou děti seřazeny podle abecedy (příjmení a jméno). 
 

• Pobyt dítěte se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí: 
a) trvalý pobyt ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích se prokazuje občanským 

průkazem rodiče nebo potvrzením z obce 
b) bydliště (ne trvalý pobyt) lze doložit předložením nájemní smlouvy, případně 

jiného dokumentu, který prokazuje úmysl žít ve Šlapanicích nebo 
Bedřichovicích 
 

• Věk se posuzuje k 31. 8. 2021 
 

• Přijmout k nepovinnému předškolnímu vzdělávání lze pouze děti podrobené 
pravidelnému očkování (§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 v aktuálním znění a § 50 
zákona č. 258/2000 Sb. v aktuálním znění). 

 
• Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze dítě v individuálních případech hodných 

zvláštního zřetele i bez ohledu na celkový počet získaných bodů – osiření, závažná 
nemoc zákonných zástupců apod. 

 
Školský obvod  Mateřské školy Hvězdička, Šlapanice tvoří tyto ulice: 
 
Akátová, Bedřichovická, Brněnská č.p. 1-1293, 1354, 1375, 1682, 1746, 1855, Dlouhá, 
Hřbitovní, Jana Dvořáka, Janská, Jiříkovská, Kosmákova, Masarykovo náměstí, Na 
Poříčí, Na Zahrádkách, Palackého, Pod Žurání, Ponětovská, Riegrova, Slunná, Starý 
Dvůr, Svatojánské nám., Václavská, Za Humny, Zámečnické nám., 8.Května 

- Budova s č. evidenčním 298 a 518 
- Bedřichovice (část obce Šlapanice) 
- Oblast Líchy 

 
 
 

Ve Šlapanicích dne 24. 2. 2021       Monika Žůrková                                                                                                    
ředitelka mateřské školy 

  
                                                                                                           


