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Ředitelka Mateřské školy v Ostravě – Nové Bělé, Na Pláni 2, příspěvkové organizace (dále jen MŠ), 

stanovuje následující kritéria. Tato kritéria slouží, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) ke stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ pro školní rok 

2022/2023 v případě, kdy počet podaných Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí 

stanovou kapacitu volných míst v MŠ.  

I. Úvodní ustanovení 

1. Do MŠ lze přijmout pouze tolik dětí, kolik míst se pro daný školní rok uvolní. 

2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let 

nemá na přijetí do MŠ právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 

povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

o Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:  

▪ Státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 

▪ občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, 

▪ jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu 

delší než 90 dnů, 

▪ účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

o Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  

o Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

3. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: 

o Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci. 

o Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, potvrzení o pravidelném 

očkování nebude požadováno. 

4. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné Žádosti o přijeté dítěte 

k předškolnímu vzdělávání, včetně dokladu o očkování potvrzený lékařem a povinných příloh 

(dále jen „Žádost“). 

Součástí tiskopisu Potvrzení lékaře k přijetí dítěte je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu 

dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí. 

5. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané Žádosti. 
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II. Volná místa 

1. Kapacita MŠ byla stanovena v souladu s ustanovením § 2 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o 

předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v posledním platném znění, kdy 

běžná třída mateřské školy se může naplnit do počtu 24 dětí včetně výjimky udělené 

zřizovatelem. Kapacita MŠ je 72 dětí. 

2. Počet volných míst pro školní rok 2022/2023 je 28. Počet míst se může změnit dle počtu 

podaných Žádostí a vydaných rozhodnutí o odklad školní docházky. 

III. Kritéria, jejich bodové hodnocení a určování pořadí Žádostí  

1. Kritéria, jejich bodové hodnocení: 

A. Trvalé bydliště ve školském obvodě (spádová oblast je Ostrava)  5 bodů 

B. Předškolní děti – narozené do 31. 8. 2017 + odklad školní docházky 

(povinná školní docházka)       5 bodů 

C. Děti narozené do 31. 8. 2018       3 body 

D. Děti narozené do 31. 8. 2019       2 body 

E. Děti narozené do 31. 8. 2020 (po dovršení 2,5 let)    1 bod 

2. Při určování pořadí jednotlivých Žádostí vychází ředitelka MŠ z počtu bodu dle výše stanovených 

kritérií.  

3. V případě stejného počtu bodů se Žádosti řadí podle data narození dětí (starší dítě má přednost 

před mladším). V případě stejného data narození rozhodne o pořadí uchazeče losování. Tento 

postup se použije v případě, pokud by se rozhodovalo o posledním volném místě. Losování 

provede ředitelka MŠ za přítomnosti zákonných zástupců uchazečů. Z losování bude pořízen 

videozáznam. 

4. Pokud není kapacita MŠ naplněna, je možné přijmout děti mladší tří let. O přijetí dětí 

narozených po 31. 8. 2019 rozhodne ředitelka MŠ po pečlivém individuálním posouzení zvláště 

jejich připravenosti (vyspělosti) pro vstup do MŠ. Zatajení informací o schopnostech dítěte je 

považováno za porušení školního řádu a důvodem ukončení předškolního vzdělávání. 

5. Nepřijaté děti budou seřazeny podle priority do seznamu čekatelů na uvolněné místo v MŠ 

během školního roku. 

 

Tato kritéria nabývají účinnosti dne: 14. 4. 2022 

 

 

 

Kateřina Kanclířová  
statutární zástupce ředitelky MŠ 
 


