Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

KRITÉRIA

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace
na školní rok 2022/2023
Zpracovala/schválila:
Dne: 19. 4. 2022
Bc. Kaminská Renata
Spisový
Skartační znak: S5
znak: 2.2
(po ztrátě platnosti)
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Platnost od: 2. 5. 2022
Č.j. MSPOD/2022/0183
Aktualizace:

Ředitelka Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace stanoví následující kritéria, podle kterých
budou seřazeny a posuzovány „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2022/2023“ (dále jen „žádost“) v mateřské škole U Dvoru 1255/22, Ostrava – Mariánské Hory.
I.

Zákonné podmínky k přijetí dítěte do MŠ

1. K předškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které dodrželo podmínky stanovené
zvláštním předpisem §50 zákona č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů“. Podmínka neplatí pro děti, které ve školním roce 2022/2023
dosáhnou věku 6 let a více.
2. V souladu se zákon č. 561/2004 Sb. „Zákon o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání“ (dále jen „Školský zákon“) §34 odst. 1 se předškolní vzdělávání
organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do
mateřské školy právní nárok.
3. Dle zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, §34 odst. 6 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 podány v
řádném termínu zápisu (tedy 2. - 6. 5. 2022), budou seřazeny (bodově sestupně) do jednoho seznamu
dle následujících kritérií:
Kritérium
Věk dítěte

Bydliště
dítěte

Specifikace kritéria
Dítě dovrší/dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let a více
Dítě dovrší/dovršilo k 31. 8. 2022 věku 4 let
Dítě dovrší/dovršilo k 31. 8. 2022 věku 3 let
Dítě dovrší v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 věku 3 let
Dítě s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2022/2023: 40
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato dle sestaveného seznamu prvních 40 uchazečů, pokud nenastanou
níže uvedené důvody pro snížení počtu míst v mateřské škole.
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. 5 a 6. K dalšímu snížení volných míst dojde v případě, že zákonný zástupce dítěte, které již MŠ
navštěvovalo ve školním roce 2021/2022, doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky a projeví zájem,
aby dítě dále navštěvovat MŠ U Dvoru, příspěvková organizace.
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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. Při
rovnosti data narození rozhodne losování, o kterém bude ředitelka mateřské školy dané zákonné
zástupce informovat.
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. Není-li dítě schopno tyto podmínky ze zdravotních důvodů splnit, bude při přijetí dítěte
postupováno v souladu se školským zákonem, dle §34 odst. 6.
III.

Podmínky přijetí žádosti k dalšímu zpracování

K zápisu nebude přijata žádost, jejíž žadatel splňuje podmínky zákona 67/2022 Sb. Zákon o
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace. Pro tyto žadatele bude vypsaný termín zápisu v souladu se zákonem 67/2022 Sb.
Datum zahájení přijímání žádostí: 2. 5. 2022 od 8:00
Datum ukončení přijímání žádostí: 6. 5. 2022 do 12:00
Místo a doba osobního podání žádosti:
sídlo MŠ, kancelář ředitelky MŠ (budova D), v tyto časy: 2. 5.: 8:00 – 16:00, 3. 5.: 8:00 – 12:00, 4. 5.:
8:00 – 16:00, 5. 5.: 8:00 – 12:00, 6. 5.: 9:00 – 12:00
Jiné formy podání žádosti:
Prostřednictví datové schránky: sg7kk9k
Zaslat poštou na adresu sídla mateřské školy: U Dvoru 1255/22, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00.
Prostřednictvím emailu: reditelka@msudvoru.cz s elektronicky uznávaným podpisem
Žádosti, které neobsahují úplné a pravdivé údaje, nemohou být dále zpracovány a zákonný zástupce
bude vyzván k doplnění, ověření nebo opravě uvedených údajů.
Správnost údajů uvedených v žádosti je při podání kontrolována s rodným listem dítěte a
průkazem totožnosti zákonného zástupce podávajícího žádost. V případě svěření dítěte do péče jiné
osobě, je nutné tuto skutečnost doložit soudním rozsudkem. Pokud nebude možné provést kontrolu
údajů, žádost nebude přijata.
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
2022/2023 7 let a více mohou být do MŠ přijaty pouze s platným rozhodnutím o odkladu školní
docházky.
VI.
Doplňující informace
Zákonný zástupce dítěte má právo nahlížet do spisu svého dítěte podle správního řádu 500/2004 Sb.,
§38, odst. 1, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.
Určená doba a místo pro nahlížení do spisu: 10. 5. 2022 v kanceláři ředitelky mateřské školy U
Dvoru 1255/22, Ostrava – Mariánské Hory, od 10:00 do 14:00 hodin. Doporučujeme si předem
domluvit přesný čas návštěvy na tel. č. 702 057 931.
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