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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 

 
MŠ Puškinova, Vyškov,  přísp.org. má v provozu tři třídy o kapacitě 59 dětí. Přijímány jsou děti od 3 

do 6 let, v případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší (od 2 do 3 let ).  

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání 

povinné  z. 178/2016 Sb.). Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu 

vzdělávání, dopustí se přestupku. 

 
 Kritérium Bodové ohodnocení 

 

1 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 5 let   Bez ohledu na bodové ohodnocení  

dle §34 odst.1 zákona 561/2004Sb.  

– školský zákon v platném znění 

2 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 4 let  - trvalý 

pobyt Vyškov  

- školský obvod MŠ Puškinova           

7 bodů 

3 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 4 let 

- trvalý pobyt Vyškov 

- jiný obvod 

6 bodů 

 

4 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 4 let 

- jiná obec 

5 bodů 

 

 

5 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 3 let  - trvalý 

pobyt Vyškov  

- školský obvod MŠ Puškinova 

4 body 

6 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 3 let   

- trvalý pobyt Vyškov  

- jiný obvod 

3.body 

7 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 3 let  

 - jiná obec 

 

2 body 

8 *Dítě, které k 1.9.2019 dovrší věku 2 let   

 

1 bod 

 

Přijetí dítěte, které nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, bude posouzeno individuálně dle 

zaměření, kapacity a možností (i finančních) školy. V případě, že více dětí  dosáhne stejného počtu 

bodů, bude pořadí dětí stanoveno podle věku, pokud by došlo k nerozhodnému stavu, má přednost 

starší dítě a doplňující kritéria. 

 Doplňující kriterium  

Zaměstnaný samoživitel 1 

Zaměstnaná matka dítěte 1 

Zaměstnaný otec dítěte 1 

Sourozenec v MŠ      1 

Celodenní pobyt v MŠ      1 

 

• Podmínka přijetí dítěte do MŠ:  

* Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle 

z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  


