
Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

 

Pokyny pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

pro školní rok 2018/ 2019 

Zápis do Mateřské školy v  Ostravě – Krásném Poli proběhne dne 

2. 5. 2018 od 8:00 h do 16: 00 h. 

 
V tento den zákonný zástupce přinese vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

s potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte dle očkovacího kalendáře. 

Zákonní zástupci si mohou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vytisknout na 

webových stránkách MŠ http://skolka.zskrasnepole.cz/dokumenty ke stažení nebo osobně 

vyzvednou v Mateřské škole Ostrava – Krásné Pole. 

V den zápisu obdrží každý zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude žádost o 

přijetí vedena ve správním řízení.  

K ověření údajů z žádosti vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.  

 

V den zápisu – 2. 5. 2018, dopoledne od 8,00 hodin do 10,00 hodin,  

odpoledne od 15,00 hodin do 16, 00 hodin - proběhne v mateřské škole Den otevřených 

dveří. Rodiče spolu s dětmi si mohou prohlédnout mateřskou školu a nahlédnout do všech 

tříd. 

Při vyhodnocování žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/ 2019 

bude ředitelka školy postupovat dle vyhlášené Směrnice. 

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 

v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Výdaje spojené s individuálním 

vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou speciálních kompenzačních 

pomůcek podle §16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání. Toto je zákonný zástupce povinen oznámit nejpozději 3měsíce 

před začátkem školního roku. 

 

Pokud nebude naplněnost MŠ maximální nebo se uvolní v mateřské škole místo, může 

proběhnout individuální přijímací řízení i v průběhu školního roku. 

 

Rozhodnutí ředitelky školy, kterým se vyhoví žádosti o přijetí, se oznámí zveřejněním 

seznamu registračního čísla dítěte na vstupních dveřích v Mateřské škole Ostrava – Krásné 

Pole a na webových stránkách školy www.zskrasnepole.cz do 30 kalendářních dnů. 

Na vyvěšeném seznamu budou pod registračním číslem pouze přijaté děti, zákonní zástupci 

nepřijatých dětí budou osloveni ředitelkou školy individuálně. 

Termín vyvěšení seznamu přijatých dětí: 31. 5. 2018 

Termín ukončení vyvěšení: 16. 6. 2018 

 

 

 

 

V Ostravě – Krásném Poli, 16. 4. 2018  Vypracovala:  Bc. Zuzana Ferencová 

         vedoucí učitelka 
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