Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429,
příspěvková organizace
č. j. 4/2019

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
CELKOVÁ KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Z TOHO POČET VOLNÝCH MÍST:

196
84

KAPACITA MŠ V. MAKOVSKÉHO:
Z TOHO POČET VOLNÝCH MÍST:

112
50

KAPACITA MŠ SLAVÍKOVA
84
Z TOHO POČET VOLNÝCH MÍST:
34
______________________________________________________________________
Ředitelka Mateřské školy, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace
stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování 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.
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění novelizace vyhláškou č. 43/2006 Sb.
v platném znění. Přijímací řízení probíhá ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb.,
v platném znění.

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

však pro děti od 2 let, až do povinné školní docházky.
• 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 - § 34, odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění.
• Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (od 1. 9. 2019) a mají trvalý
pobyt ve školském obvodu – všechny MŠ, zřízené rozhodnutím zastupitelstev
městských obvodů na území statutárního města Ostravy.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií uvedených
v následující tabulce.
KRITERIUM
Dovršení 5 let věku do 31. 8. 2019
a děti s odloženou školní docházkou

Věk dítěte

povinné vzdělávání
dítě je přijato vždy

Dovršení 4 let věku do 31. 8. 2019

přednostní právo přijetí

Dovršení 3 let věku do 31. 8. 2019

přednostní právo přijetí

Dovršení 2,5 let věku do 31. 8. 2019

dle dosaženého věku

Děti 5 leté a mladší z jiných obcí

dle dosaženého věku

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429,
příspěvková organizace
Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem (Úřadem městského obvodu
Poruba) místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro následující školní rok a tuto informaci zveřejní na obvyklých místech (včetně webových
stránek).
Nejpozději v den zápisu obdrží rodiče" Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"
a registrační číslo.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce řádně vyplní, navštíví
s žádostí a dítětem dětského lékaře, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ,
potvrdí řádné očkování dítěte a zaznamená případnou individuální zdravotní péči,
omezení, podávání léků apod. Tuto řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci
v určeném termínu zpět do MŠ.
Přijetí dítěte je podmíněno vyjádřením lékaře na žádosti o pravidelném očkování
dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání, nemusí dokládat
lékařské potvrzení o řádném očkování.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ se týkají také dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří
mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit
oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písmeno d) školského
zákona.
O výsledku správního řízení bude zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn vyvěšeným
seznamem na přístupném místě. Jména dětí budou nahrazena registračními čísly.
V případě většího počtu „žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy
zákonnému zástupci odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě
kritérií MŠ Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429 pro přijímání dětí.
Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to
kapacita mateřské školy umožňuje.
Rodiče nově přijatých dětí budou v 1. polovině června pozváni na "Informativní schůzku
rodičů", kde budou seznámeni se Školním vzdělávacím programem, Školním řádem MŠ,
Vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší
stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.
Účinnost od 2. 5. 2019

Ostrava-Poruba 29. 4. 2019

Bc. Miroslava Rybková, ředitelka školy

