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Článek 1. 

Úvodní ustanovení 
 
    Ředitelka mateřské školy, Ostrava – Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace stanovila 
v souladu s ve znění pozdějších předpisů následující kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. Uvedená kritéria stanovují, které skutečnosti jsou pro ředitelku důležitá při 
rozhodování o přijetí, či nepřijetí dítěte v případě překročení kapacity mateřské školy v počtu 
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Samotná kritéria především napomáhají 
předvídatelnosti.   
 

Článek 2. 

Podmínky přijetí uchazečů 
 
2. 1   Uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke 
dni 31. 8. 2021 nedovršily pátý rok věku), mají povinnost doložit potvrzení lékaře o tom, že 
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nebo doklad o tom, že je proti 
nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Uchazeči, 
kteří od 1. 9. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2021 
dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nemusí předkládat. 
 
 2. 2 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky, tzn. děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let.  
 
2. 3  Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku 
povinné školní docházky. Pokud kapacita školy umožní, jsou přijímány i mladší děti. 
 
2. 4  Předškolní vzdělávání ve speciálních třídách se poskytuje na základě doporučení 
školského poradenského zařízení (SPC), podloženého odbornou lékařskou zprávou.  
 

Článek 3. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
Při přijímání dětí do mateřské školy, vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující 
tabulce. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocená určitým počtem bodů. Pořadí přijatých dětí se 



řídí součtem bodů jednotlivých kritérii dle odevzdané žádosti o přijetí dítěte do mateřské 
školy. 

KRITÉRIA  BODOVÉ OHODNOCENÍ 

Věk dítěte Dovršení 5 let k 31. 8. 2021 + 
děti s OŠD 

Přednostně přijímány 
15 b. 

Věk dítěte Dovršení 4 let k 31. 8. 2021 9 b. 

Věk dítěte Dovršení 3 let k 31. 8. 2021 8 b. 

Věk dítěte Děti mladší 3 let k 31. 8. 2021 1 b. 

Trvalý pobyt v obci  3 b. 

Individuální situace dítěte Školu navštěvuje sourozenec 
-kritérium podporuje 
soudržnost sourozenců 

1 b.  

Opakovaně podaná přihláška  1 b.  

Doporučení SPC Dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

15 b. 

V případě rovnosti bodů bude upřednostněno dítě, které se hlásí k celodennímu provozu 

 
3. 1 V případě rovnosti dne, měsíce i roku narození uchazečů mezi těmito uchazeči rozhodne 
losováním (tj. přijatí uchazeči budou vylosováni). Losování proběhne v den určený ředitelkou 
mateřské školy. 
 
3. 2  Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v  době provozu MŠ stejnou váhu, 
v žádném případě nebude ve  dni -  dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou 
k přijetí do MŠ. 
 

Článek 4. 

Organizace a průběh správního řízení 
 
 4. 1 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka ve správním řízení 
nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejím 
přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na příslušném místě (webové stránky 
školy, prosklené dveře MŠ), a to na dobu 15 dnů. 
V případě většího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je volná kapacita 
školy, zašle ředitelka  odůvodněné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
 
4. 2  Pokud se uvolní místo v mateřské škole během školního roku, může být přijato dítě 
k předškolnímu vzdělávání. 
 

Článek 5. 

Závěrečná ustanovení 
Ruší se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a 
skartačním řádem školy.  
 
V Ostravě – Porubě dne 17. 2. 2021                            Ředitelka  Mgr. Gabriela Smudová 


