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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LEDNICI NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

Ředitelka mateřské školy vydává kritéria k zápisu pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle 
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole. 
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přijato dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (rok, před 
nástupem povinné školní docházky) ze spádové oblasti Lednice (trvalý pobyt) a dítě s odkladem 
školní docházky: 

1. Dítě, které dosáhne 5 let věku k 1.9.2021 
 
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijaté dítě ze spádové oblasti Lednice (trvalý 
pobyt): 

2. Dítě, které dosáhne 4 let věku k 1.9.2021 
 

3. Dítě, které dosáhne 3 let věku k 1.9.2021 
 
                                            Stupnice bodového hodnocení: 

4. Dítě, které dosáhne  3 let věku do 31.12.2021……………………………………..……………...7B 
(spádová oblast Lednice – trvalý pobyt) 
 

5. Dítě, které dosáhne 3 let věku do 31.8.2022 ……………………………………………………….6B  
(spádová oblast Lednice – trvalý pobyt. Je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za 
podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti). 
 

6. Dítě, které dosáhne 5 let věku k 1.9.2021……………………………………………………………..5B 
 (jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 

 
7. Dítě, které dosáhne 4 let věku k 1.9.2021…………………………………………………………….4B 

(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 

 
1. Dítě, které dosáhne 3 let věku k 1.9.2021…………………………………………………………….3B 

(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 

 
2. Dítě, které dosáhne 3 let věku do 31.12.2021………………………………………..………………2B 

(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt) 
 

3. Dítě, které dosáhne 3 let věku do 31.8.2022………………………………………..………………1B 
(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt. Je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za 
podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti). 
 
 

K předškolnímu vzdělávání nelze přijmout dítě, které k 1.9.2021 nedosáhne 2 let věku  

Při příjímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato 
dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při 
shodném bodovém ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí. 


