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PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATEŘSKOU ŠKOLU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ 

2115 A ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ ČEŠKOVA 1985, PARDUBICE 
 

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ),v platném znění a §2 
odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, ve znění novelizace vyhláškou 
č.43/2006 Sb ,zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a § 50 zák. č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví. 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte přes webovou aplikaci - do výše 
kapacity školy. Rodiče budou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne ukončení 
přijímacího řízení a dále budou výsledky přijímacího řízeni zveřejněny na www stránkách pod čísly registračními 
dle pořadí příjmu. 

V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP, jsou přednostně 
uspokojovány žádosti dle podmínek a kritérií stanovených mateřskou školu ve spolupráci s magistrátem města 
Pardubic. 

 

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ 

Do mateřské školy Benešovo, která má kapacitu 104 dětí bude přijímáno 34 dětí 

Do mateřské školy Češkova, která má kapacitu 41 dětí, bude přijímáno 15 dětí 

a) děti, které ke dni svého nástupu do MŠ dovrší věk 3  - 6 let 

b) děti mladší 3 let se přijímají po dovršení třech let věku dítěte.  

c) děti, u nichž ze zdravotních důvodů přijetí doporučila Pedagogicko-psychologická poradna nebo pediatr 
(odklady školní docházky, vývojové potíže apod.), 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 34 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Očkování není povinné pro děti s povinnou školní docházkou. 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření 
pediatra a Pedagogicko-psychologické poradny, a to dle podmínek školy. 

 

2. KRITÉRIA PŘIJETÍ 

 

a) pro zařazení dětí do MŠ, dle kapacity školy, platí dále kritéria na daný školní rok vypracované ve spolupráci 
s Magistrátu města Pardubic.  

       
 
 

Ředitelka Mateřské školy Pardubice, Benešovo náměstí 2115, stanovila následující kritéria, podle 
nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí 
a z kritérií uvedených v následující tabulce: 

 

 

 

 

 

 



 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
na školní rok 2020/2021  

 

Kritéria pro přijetí 

1. Věk dítěte 

 Předškolák - 6letý (6 let do 31.8.2020) 500 

 Předškolák - 5letý (5 let do 31.8.2020) 440 

 Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2020) 380 

 Dítě 3leté  (3 roky do 31.12.2020) 360 

 Dítě mladší (3 roky od 1.1.2021 do 30.6.2021) 0 
        

2. Den narození (pro děti narozené do 30.6.2018) 

 Za každý den v roce 0,02 
        

3. Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2018) 

 Trvalý pobyt ŠO + doložené skutečné bydliště ve ŠO 530 

 Trvalý pobyt ŠO + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO 490 

 Trvalý pobyt Pardubice + doložené skutečné bydliště ŠO 280 

 Trvalý pobyt Pardubice + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO 240 

 Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště ŠO 40 

 Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště nedoloženo ve ŠO 0 
        

4. Sourozenec + dvojčata 

 Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2020 + dvojčata 10 
        

Informace k přijímání mladších dětí 

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit: 
- pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje 
snížení počtu dětí ve třídě 
- pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 
děti za každé dítě mladší 3 let. 

 

Bez ohledu na bodové hodnocení: 
může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných 
zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..) 
 
V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných MŠ přijímány i mladší 
děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek 
každé MŠ. 

Vysvětlivky: 
ŠO – školský obvod  



 

 


