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Odloučené pracoviště Univerzitní mateřská škola Škatulka 

ul. Studentská, Liberec 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023 

  

1. Předmět úpravy 

 Ustanovení tohoto pokynu ředitele školy vymezuje kritéria pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole. 

 

2. Zápis dětí do MŠ 

2.1 Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od tří let do začátku po-

vinné školní docházky do ZŠ. 

2.2 Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro 

podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a 

zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

2.3 Dítě je přijímáno od 1.9.aktuálního školního roku do nástupu povinné školní docház-

ky.  

2.4       Nepřijaté děti – náhradníci budou přijímáni, v případě uvolnění místa, podle počtu bo-

dů a pokud dovršili v době uvolnění místa věku 3 let. 

 2.5     Mateřská škola je oprávněna přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pra-

videlným 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). 

 

3. Kritéria 

3.1 Pro přijímání dětí do mateřské školy bude sestaveno pořadí přihlášek podle kritérií 

uvedených v následující tabulce. Děti budou přijímány podle celkového bodového 

hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum narození dítěte. Přijato bude dítě 

věkově starší.  

3.2 V návaznosti na vyhlášku 14/2005 Sb., §2, odst. 7 budou do mateřské školy přijímány 

děti mladší 3 let pouze v případě nenaplnění kapacity MŠ nebo děti mladší 3 let, které 

dovrší 3 let v daném kalendářním roce zápisu. Přijaty budou dnem po dovršení 3 let.  

 

 



3.3 Mateřská škola je zřízena primárně pro děti zaměstnanců TUL. Přednost mají tudíž 

vždy děti zaměstnanců TUL, přednostně děti rodičů vracejících se z rodičovské dovo-

lené alespoň na 50 % - nutno doložit smlouvou, příp. potvrzením nadřízeného na Per-

sonální oddělení. 

3.4 Kritérium „zaměstnanec TUL“ je splněno při celkovém úvazku na TUL ve výši ale-

spoň 5 % 

 

Kritéria Bodové 

hodnocení 

Věk dítěte k 1.9. Dítě k 1. 9. dovrší věk tří let 1 

Pracovně-právní vztah k TUL nebo 

MŠ ŠkaTULka  

(Vždy platí jen jedna možnost, body 

se nesčítají)  

Rodič vracející se v průběhu nebo těsně 

po ukončení rodičovské dovolené na úva-

zek k TUL alespoň 50 % ** 

8 

Oba rodiče jsou zaměstnanci TUL, jeden 

nad 50 % 
7 

Rodiče jsou zaměstnanec (alespoň 50 %) 

a prezenční student TUL nebo oba za-

městnanci (jeden alespoň 50 %, druhý pod 

50 %) 

6 

Rodiče jsou zaměstnanec (pod 50 %) a 

prezenční student TUL 
5 

Jeden rodič je zaměstnancem TUL  

alespoň 50 % 
5 

Jeden rodič je zaměstnancem TUL pod 50 

% 
4 

Oba rodiče jsou prezenční studenti TUL 3 

Jeden rodič je prezenční student TUL 2 

Rodič je zaměstnancem MŠ ŠkaTULka  8 

Individuální situace dítěte Žádost již byla podána v minulých letech 

v řádném termínu zápisu* jednou 
1 

Žádost již byla podána v minulých letech 

v řádném termínu zápisu* vícekrát 
2 

MŠ navštěvuje sourozenec *** 4 

* Dítě mohlo být přijato vzhledem k věku, ale nebylo přijato z důvodu naplnění kapacity MŠ 

**Nezáleží na výši úvazku v době rodičovské dovolené 

***V době nástupu se sourozenec vzdělává v MŠ  

 

4. Závěrečná ustanovení 
4.1 V případě snížení pracovního úvazku nebo ukončení pracovněprávního vztahu rodičů 

nebo studia rodičů na TUL bude vyměřeno nedotované školné dle aktuálního ceníku 

MŠ. 

4.2 V případě volné kapacity může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte, i když zá-

konný zástupce není zaměstnancem ani studentem TUL. Zákonný zástupce platí škol-

né nedotované TUL dle aktuálního ceníku MŠ. 



4.3 Oznámení o výsledku zápisu (přijetí, nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání, bude sdě-

leno zákonným zástupcům dítěte do třiceti pracovních dnů ode dne zápisu. 

 

V Liberci dne 1. 4. 2023 

      ---------------------------------------------------- 

ředitelka školy 


