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Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
stanoví následující kritéria pro odloučené pracoviště Mateřskou školu Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh,
podle kterých budou seřazeny a posuzovány „žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole Ostrava – Zábřeh, Rezkova 14“ (dále jen „žádost“) pro školní rok 2020/2021.

I.

Zákonné podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

1. K předškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které dodrželo podmínky stanovené
zvláštním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. Podmínka neplatí pro děti, které ve školním
roce 2020/2021 dosáhnou věku 6 let a více.
2. V souladu s §34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku
zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.
3. Dle § 34 odst. 6 školského zákona rozhodne o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského
zákona ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského
zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

II.

Kritéria pro přijetí dítěte

Žádosti, které splňují zákonné podmínky uvedené v bodě I., jsou řádně vyplněny a byly dodány
v řádném termínu, budou seřazeny do jednoho seznamu dle následujících kritérií:
Kritérium

Specifikace kritéria
Body
Dítě dovrší k 31.8.2020 věku 5 let a více
6
Věk dítěte Dítě dovrší k 31.8.2020 věku 4 let
4
Dítě dovrší k 31.8.2020 věku 3 let
3
Dítě dovrší k 31.8.2020 věku 2 let
1
Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku 5 let a více s pobytem na území statutárního
6
města Ostravy
Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku 5 let a více s pobytem mimo území
5
Bydliště statutárního města Ostravy
dítěte
Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku 4 let a méně s pobytem na území
4
statutárního města Ostravy
Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku 4 let a méně s pobytem mimo území
3
statutárního města Ostravy
Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku 3 let a méně s pobytem na území
2
statutárního města Ostravy
Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku 3 let a méně s pobytem mimo území
1
statutárního města Ostravy

Dle sestaveného seznamu (bodově sestupně) bude vyhověno žádostem dětí až do celkového počtu 43
volných míst. Celkový počet volných míst může být v průběhu zápisu do MŠ snížen, pokud v průběhu
zápisu nastanou podmínky dle vyhlášky 14/2005 Sb. v aktuálně platném znění (vyhláška o předškolním
vzdělávání) §2 odst. 4.
V případě rovnosti bodů po uplatnění kritérií a nedostatku volných míst v MŠ budou žádosti se shodným
počtem bodů seřazeny dle data narození dětí. Starší dítě bude zařazeno před dítě mladší.
V případě rovnosti bodů po uplatnění všech kritérií včetně seřazení dle data narození bude uplatněno
losování.
Každé dítě, které prostřednictvím zákonného zástupce podává žádost k předškolnímu vzdělávání, musí
již zvládat základní hygienické návyky, udržet osobní čistotu (nepomočovat se, udržet stolici), být
samostatné a nevyžadovat zvláštní osobní péči další dospělé osoby, musí být schopno se domluvit
s pedagogem. Tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte potvrzuje v „žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání“. Není-li dítě schopno tyto podmínky ze zdravotních důvodů splnit, bude při
přijetí dítěte postupováno v souladu se školským zákonem dle § 34 odst. 6.

Podmínky přijetí žádosti k dalšímu zpracování
Řádně vyplněné žádosti pro školní rok 2020/2021 je doporučeno posílat elektronicky nebo poštou
v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020. V krajním případě je povolena možnost osobního
podání žádosti zákonným zástupcem dítěte, kdy je nezbytné dodržet nařízení vlády tak, aby nedošlo
k vyšší koncentraci a pohybu osob. Žádosti doručené po uvedeném termínu nebudou k řízení přijaty.
Nahlédnutí do spisu je možno do 14 dnů od zápisu do MŠ po předchozí domluvě se zástupkyní ŘŠ pro
MŠ.
Zákonní zástupci dítěte, které má jinou státní příslušnost než českou, jsou povinni doložit povolení
k pobytu na území ČR s adresou, na které v době zápisu bydlí. Děti, které dovrší ve školním roce
2020/2021 7 let a více, mohou být do MŠ přijaty pouze s platným rozhodnutím o odkladu školní
docházky.
Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude uveřejněn v podobě seznamu s registračními
čísly na veřejně přístupném místě u hlavních vchodů do MŠ na úřední desce a na webových stránkách
školy. Registrační číslo bude zákonnému zástupci dítěte sděleno písemnou formou a zároveň dojde
k ověření údajů v žádosti.
Ředitelka školy zašle rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonným zástupcům
dítěte doporučeně do vlastních rukou.
V momentální situaci neplatí:
Správnost údajů uvedených v žádosti je při podání kontrolována s rodným listem dítěte a průkazem
totožnosti zákonného zástupce podávajícího žádost.

Ostrava 17. 4. 2020

Mgr. Miroslava Škaldová
ředitelka školy

