
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

INFORMACE O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Podmínky přijímání dětí 

• Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku 
zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ 
právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně v závislosti na 
kapacitě mateřské školy, všechny děti jsou přijímány na základě níže uvedených kritérií pro přijetí.  

• Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Na základě žádosti zákonného 
zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí 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) v platném znění.  

• K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu zdejší mateřské školy. Pokud nelze 
dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení 
dítěte do jiné mateřské školy.   

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které 
mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.,) Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola 
doklad o očkování nepožaduje. 

• Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání, viz. Informace 
o povinném předškolním vzdělávání pro zákonné zástupce dětí. Pokud se zákonný zástupce rozhodne 
pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy 
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. 

• Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.  

• O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného 
doporučení školského poradenského zařízení. Ředitelka vždy přihlíží k možnostem mateřské školy 
zajistit těmto dětem odpovídající péči a bezpečnost.  

• Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání také v průběhu roku, a to na volné místo do 
možností kapacity mateřské školy.  

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu 
vzdělávání by mělo tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené školním vzdělávacím 
programem mateřské školy (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – 
samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit 
pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou 
osobou). 

• Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte 
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce 
nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny 2. zákonný zástupce 
závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy 3. ukončení doporučí v průběhu 



zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení 4. zákonný zástupce opakovaně 
neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném 
termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. 

 

KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:   

Podle následujících kritérií bude ředitelka postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době zápisu 
přesáhne počet volných míst v mateřské škole. 

 Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu zdejší mateřské školy. 

 K celodenní docházce budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Ostrava a jeho 
přilehlých obcích. Dále budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné 
kapacity školy.  

 O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě zápisu, který se koná v určeném 
termínu v průběhu měsíce května pro následující školní rok. 

 Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí 
přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy. 

 Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném 
místě, tj. na webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 30 dnů. Zveřejněním tohoto seznamu 
se rozhodnutí o přijetí považuje za doručené, proto není toto rozhodnutí zasíláno do rukou 
zákonného zástupce. Rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do rukou zákonného zástupce dítěte. 

KRITÉRIA PŘIJETÍ – tato kritéria použije ředitelka škol v případě, že nelze vyhovět všem žadatelům 
splňujícím zákonné kritérium přednostního přijetí podle místa trvalého pobytu: 

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a má trvalé bydliště ve 
spádové oblasti 

30 bodů 

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku a 
mají trvalé bydliště ve spádové oblasti (od nejstaršího po nejmladší) 

20 bodů 

3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku 
věku mimo spádovou oblast (od nejstaršího po nejmladší) 

10 bodů 

4. Dítě má sourozence v Základní škole a mateřské škole Ostrčilova 5 bodů 

5. Děti, které dovršily věk 3 let  5 bodů 

 

Doplňující kritéria: 

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost: 

1. Starší dítě před mladším 
2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ) 
3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte 

bez pravidelné denní docházky do MŠ. 
4. Los (v případě rovnosti výsledků přes využití všech předešlých možností) 


