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SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Č.J.:  43.4/sm/2018  

Vypracoval: Dana Kohutová – ZŘ pro předškolní vzdělávání 

Schválil: Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy  

  

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 5. 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

     

1. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

Ředitel ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o., Bílovecká 10, 721 00 Ostrava – Svinov 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 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 mateřskou školu.  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 

let. 
             

Do mateřské školy bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit           pro trvalou kontraindikaci (viz § 

50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). 

Tento požadavek nemusí být dodržen u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn. před datem 1. 

9. 2018 dosáhlo dítě pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku. 

        Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně 

budou přijímány děti, které budou mít povinné předškolní vzdělávání a děti, které před začátkem školního 

roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku. Přednost budou mít děti ze spádového obvodu MŠ. 

Děti budou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Přednostně bude 

přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. V případě rovnosti výsledného součtu bodů 

jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte 

(přednostně starší). 

       Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie, či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo 

pobytu na území obce, pobývají na území ČR déle než 90 dní. Občané třetích zemí jsou povinni doložit 

oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

 



  

Kritéria 
Bodové 

hodnocení 

1. Věk dítěte, 

     spádovost MŠ 

Dovršení 5 ti let věku k 1. 9. 2018 

Děti s odkladem PŠD 

Děti ze spádové oblasti MŠ 

Povinné přijetí 

dětí bez ohledu 

na bodové 

hodnocení dle 

§34a ŠZ 

Dovršení 4 let věku k 1.9.2018 

Děti ze spádové oblasti MŠ 

 

 

4 body    

Dovršení 3 let věku k 1. 9. 2018  

Děti ze spádové oblasti MŠ 

 

3 body 

Dovršení 2 let věku k 1. 9. 2018 

Děti ze spádové oblasti MŠ 

 

Děti 2 - 5 ti leté, děti s odkladem PŠD, které nejsou ze 

spádové oblasti MŠ 

 

1 bod 

 

 

0 bodů 

 

2. Individuální 

    situace dítěte 

Sourozenec v ZŠ a MŠ O. - Svinov, p. o. včetně nástupu 

sourozence do ZŠ a MŠ k 1. 9. 2018, patřící do spádové 

oblasti MŠ 

 

Sourozenec v ZŠ a MŠ O.-Svinov,p.o. včetně nástupu 

sourozence do ZŠ a MŠ k 1.9.2018, patřící do nespádové 

oblasti MŠ. 

1 bod 

 

 

 

 

0 bodů 

 

 

 

Celodenní docházka 1 bod 

3. Trvalý pobyt  

    dítěte 

V městském obvodě Svinov 

 

3 body 

 

V obci s rozšířenou působností Ostrava (mimo O. – Svinov) 

 

Nespádová oblast MŠ 

1 bod 

 

 

0 bodů 

 

2. Pokyny k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského, 

poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře (školský zákon č. 561/2004 Sb. § 

34 odst. 6 v platném znění). 

       

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dít 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 3 měsíce před začátkem školního roku. 



  

 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

- pro příslušný školní rok budou všechny děti přijaty vždy od 1. 9. (od tohoto data bude také     

  hrazena úplata za předškolní vzdělávání). 

- ředitel rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, 

  Jehož   délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

 

Zákonní zástupci dítěte podají vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kde mají možnost 

uvést konkrétní pracoviště (tzn. MŠ Stanislavského 1247/5, Polaneckou 92/4, Rošického 1082/22). Pokud 

na uvedeném pracovišti již nebude volné místo, bude zákonnému zástupci nabídnuto přijetí dítěte na jiné 

odloučené pracoviště. V případě písemného odmítnutí této nabídky zákonným zástupcem, dítě nebude 

přijato. 

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy dohodne ředitel školy nebo pověřený zástupce ředitele pro předškolní 

vzdělávání nebo vedoucí odloučeného pracoviště po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky dítěte 

do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 

 

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

individuální přijímací řízení i v průběhu školního roku. 

 

Děti do tří let mohou být přijaty pouze v souladu s posouzením požárního nebezpečí. U těchto dětí bude 

stanoven zkušební pobyt, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.  V průběhu školního roku může být 

provoz školy po dobu nezbytně nutnou omezen nebo přerušen a docházka dětí dle potřeb školy a 

zákonných zástupců přesunuta na jiné pracoviště. 

 

3.  Harmonogram přijímacího řízení 

Žádost o přijetí obdrží zákonný zástupce dne 3. 5. 2018 od 7:00 hod. do 15:30 hod. na těchto  odloučených 

pracovištích: 

MŠ Polanecká 92/4 

MŠ Rošického 1082/22 

MŠ Stanislavského 1247/5 

V tento den mají zájemci možnost prohlédnout si zařízení mateřských škol. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná 10. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hod. na výše uvedených pracovištích 

MŠ. Zde odevzdá zákonný zástupce dítěte zcela vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. Na žádosti odevzdané po stanoveném termínu nebude brán zřetel!  K ověření údajů z žádosti 

vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.  Po kontrole úplnosti požadovaných dokladů 

obdržíte registrační číslo, pod kterým je žádost o přijetí vedena. Podáním žádosti bude zahájeno správní 

řízení. 

 

Zákonný zástupce má možnost nahlížet do spisu založeného v souvislosti s podáním žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání a zároveň se vyjádřit k podkladům. Spis bude veden v souladu se zákonem 

500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nahlížet do něj bude možno v pracovních dnech od 8.00 – 



  

15.00 h po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání na tel. čísle 

596 962 449. Nahlížení a právo se vyjádřit je možné do 10 kalendářních dnů od zahájení správního řízení, 

pak bude ve věci rozhodnuto. 

 

Rozhodnutí ředitele školy, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb. §183 

v platném znění), se oznámí zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem na vstupních 

dveřích jednotlivých pracovišť MŠ a webových stránkách školy www.zssvinov.cz do 30 kalendářních dnů.   

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 8. 6. 2018.  

Zákonní zástupci obdrží také písemné rozhodnutí o přijetí dítěte, které si osobně vyzvednou. 

 

Všichni zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí do MŠ, a jejichž děti nebudou přijaty, obdrží písemné 

rozhodnutí ředitele školy. 
 

Zákonný zástupce dítěte je při přijímacím řízení seznámen se ŠVP, Školním řádem MŠ, se Směrnicí k placení 

úplaty a také se Směrnicí k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ředitel školy stanoví měsíční výši 

úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole 

nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. 

 

 

 

 

 

Tímto pozbývá účinnosti směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ze dne 1. 5. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Ivančo 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zssvinov.cz/

