
Ředitelka Mateřské školy Sokolnice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace stanovila v souladu        

se zákonem č. 561/ 2004 Sb., § 34a a § 34 odst. 3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném      

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle Metodického doporučení 

odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání,  

pro  školní rok 2021/2022 následující  

Kritéria pro přijímání dětí 

Kritéria 

 

Počet bodů 

1. Přednostně jsou přijímány děti, které dovrší  5 let k 31.8.2021 (od 1.9. 2021          

do 31.8.2022 dovrší 6 let – děti spadající do povinné předškolní docházky), které 

mají trvalé bydliště ve školském obvodu naší MŠ – obec Sokolnice 

 

 

25 

2. Dítě, které dovrší 4 let věku k 31.8.2021  (od 1.9. 2021 do 31.8.2022 dovrší  5 let),      

      které má trvalé bydliště ve školském obvodu naší MŠ – obec Sokolnice 

 

19 

3. Dítě, které dovrší 3 let k 30.9.2021 (od 1.10.2021 do 30.9.2022 dovrší 4 let), které 

má trvalé bydliště ve školském obvodu naší MŠ – obec Sokolnice 

 

18 

4. Dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2021 (od 1.9. 2021 do 31.8.2022 dovrší 6 let)                

– s trvalým bydlištěm mimo školský obvod naší MŠ – obec Sokolnice 

 

5 

5. Dítě, které dovrší 4 let k 31.8.2021 (od 1.9. 2021 do 31.8.2022 dovrší 5 let) –                

s trvalým bydlištěm mimo školský obvod naší MŠ – obec Sokolnice 

 

4 

6. Dítě, které dovrší 3 let k 31.8.2020 (od 1.9.2021 do 31.8.2022 dovrší 4 let) -                   

s trvalým bydlištěm mimo školský obvod naší MŠ – obec Sokolnice 

 

3 

7. Sourozenec v MŠ – do MŠ již dochází sourozenec dítěte a tento stav je platný             

k 1.9.2021 

 

2 

8. Celodenní docházka – od 1.9.2021 

 

1 

 

 

V případě dosažení stejného počtu bodů bude při rozhodování o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání brát 

ředitelka zřetel na kalendářní věk dítěte, bude postupovat od nejstaršího dítěte po nejmladší.  

  

V Sokolnicích dne 1.4. 2021.  

 

 

                                                                                                                                              Bc. Jarmila Fialová                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         ředitelka MŠ Sokolnice 

 


