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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková
organizace stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/ 2016
Sb. a ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro třídu a mateřskou školu.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková
organizace dále v souladu s odst. 2 § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil termín zápisu k
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na 2. - 6. 5. 2022.

Kritéria

Počet bodů
Dítě s odloženou školní docházkou

přednostní přijetí dětí bez
ohledu na bodové hodnocení
dle §34a ŠZ

Dítě 1rok před začátkem povinné školní docházky – povinné
předškolní vzdělávání
Dítě, které dovrší 4 let věku k 1. 9. 2022

přednostní přijetí dětí bez
ohledu na bodové hodnocení
dle §34a ŠZ
5 bodů

Dítě, které dovršilo 3 let věku k 1. 9. 2022

3 body

Dítě dosáhlo 2 let věku k 1. 9. 2022

0 bodů

Dítě má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti vymezeného
školského obvodu

8 bodů

Věk dítěte

Trvalý
pobyt

Individuální
situace
dítěte

Dítě nemá místo trvalého pobytu ve spádové oblasti vymezeného
školského obvodu

5 bodů

Celodenní docházka dítěte

3 body

Kritéria (trvalý pobyt) budou hodnocena ke dni 6. 5. 2022. K předškolnímu vzdělávání se
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s
odkladem školní docházky. V případě stejného bodového hodnocení bude rozhodovat věk dětí
od nejstarších k nejmladším.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 2 do 6 let, dítě mladší 3 let nemá na
přijetí do mateřské školy právní nárok (§34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění
pozdějších předpisů), dítě musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně
samostatné. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ani pořadí podané žádosti.
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní
vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k
předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené
rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské
školy. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanovenému
očkování, popřípadě má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování
pro trvalou kontraindikaci.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Organizace zápisu
V souvislosti se zavedením nového Portálu pro předškolní vzdělávání, který sjednocuje
přijímání pro všechny mateřské školy, které zřizují jednotlivé městské obvody Statutárního
města Ostravy, stanovil ředitel školy následující postup podání žádosti. Podle § 37 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je však možné podání (tj. žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné podat:


elektronicky vyplněním v Portálu předškolního vzdělávání statutárního města
Ostravy (https://ms.ostrava.cz/) v období od 18. 4. do 6. 5. 2022 a následným
podáním ve dnech 2. – 6. 5. 2022 v budově mateřské školy spolu s předepsanými
dokumenty (očkování).

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení do 30 dnů od zápisu nebo po obdržení
žádosti. V souvislosti s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., platnou od 1. 1. 2012, bude
uchazečům o přijetí do Mateřské školy Ostrava–Krásné Pole při podání předáno registrační
číslo. S výsledkem přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou seznamu
registračních čísel:
1) dálkovým přístupem: www.zskrasnepole.cz, www.skolka.zskrasnepole.cz/
2) na vnějších dveřích ZŠ – Družební 336, Ostrava – Krásné Pole
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, může se ale požádat o
jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno v písemné podobě do vlastních
rukou. Zákonný zástupce má právo nahlédnout do spisu.
Školní rok začíná 1. 9. 2022 a od tohoto data bude hrazena úplata za předškolní vzdělávání a
stravné / bezhotovostně /. Výše úplaty bude stanovena do 31. 5. 2022. Bezúplatné předškolní
vzdělávání se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pěti let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v
případě odkladu povinné školní docházky). Od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání
povinné (účinnost od 1. 1. 2017).

Zkušební doba pobytu v mateřské škole je stanovena na 3 měsíce. Jeví-li se dítě v této době
jako neadaptabilní (pomočování, nesamostatnost při oblékání a stravování, nepřizpůsobivost
životu v kolektivu), může ředitel školy ukončit předškolní vzdělávání.

V Ostravě – Krásném Poli dne 12. 4. 2022

Mgr. Martin Václavek, ředitel školy
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