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Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková
organizace stanovil následující kritéria, podle nichž bude rozhodovat o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání do mateřské školy sídlící na ul. Výškovická 2600/120A, na základě ustanovení § 165
odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu.
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Termín přijímacího řízení stanovil ředitel školy po dohodě se zřizovatelem ve stejné dny, jako
všechny okolní mateřské školy. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím
informačních letáků ve schránkách, ve výlohách obchodů, v tramvajích, na informačních tabulích
v mateřské škole i základní škole a na webových stránkách školy.
2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od 2 let, dodržující základní hygienické návyky. Od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě kritérií pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání v daném školním roce, která jsou v souladu s povinným a přednostním
přijímáním dětí. Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí
nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v
příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
4. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Toto ustanovení se netýká dětí v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
5. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ.

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních
důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
6. K předškolnímu vzdělávání se od 1. 9. 2018 přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu
ve školském obvodu spádové MŠ, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu spádové MŠ,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeném ve školském rejstříku.
7. V souladu se správním řádem jsou zákonní zástupci seznámeni s možností před vydáním
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nahlížet do spisu a vyjádřit se k
jeho podkladům.
8. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a)
b)
c)
d)

žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem,
rodný list dítěte,
doklad totožnosti zákonného zástupce.

9. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel školy a to do 30 dnů od přijetí žádosti
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004
Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon).
10. V rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným
zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců.
11. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí
pod přiděleným registračním číslem na dveřích hlavního vchodu do budovy mateřské školy, dále ve
vitríně školy a na webových stránkách školy. Datum zveřejnění je stanoven na 10. červen 2018.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno v písemné
podobě.
12. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje
kapacita školy.

II. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitel z kritérií uvedených v
následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s celkovým vyšším bodovým hodnocením.
Kritéria a bodové hodnocení
Věk dítěte
dítě v posledním roce před zahájením školní docházky (tzn.
dítě, které dosáhne pěti let a dítě s odkladem školní
docházky)
dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) čtvrtého
roku věku
dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) 3 roky
věku
dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) 2 roky
věku
Individuální situace Základní školu a mateřské školu Ostrava-Zábřeh,
dítěte
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci, konkrétně
pracoviště mateřské školy sídlící na ul. Výškovická
2600/120A navštěvuje sourozenec dítěte
dítě se hlásí k celodennímu provozu
Bydliště
trvalý pobyt dítěte v městě Ostrava

Body
24

20
15
1
3

3
10



O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.



V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérii) bude rozhodovat datum narození
dítěte.



Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34, odst. 1
školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, konkrétně do mateřské školy sídlící na
ul. Výškovická 2600/120A, nabývají platnost od 29. 3. 2019.

V Ostravě dne 25. března 2019
…………………………….
Mgr. Jan Šebesta, ředitel školy,
tel.: 596 750 879, 728 498 415,
reditel@skolavolgogradska.cz

