Směrnice č. 8 – Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA,
OSTRAVA – PORUBA, UKRAJINSKÁ 1530 – 1531, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 proběhne 4.5.2021 a 5.5.2021 v rozpětí 7 – 15:30 hodin
Celková kapacita mateřské školy: 155

Z toho předpokládaný počet volných míst (stav k 11. 3. 2021): 46

Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Poruba, Ukrajinská 1530/1531, p. o., stanovila 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.
➢ Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
➢ Řádný termín k nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2021, o jiném než řádném termínu může být
rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku.
➢ Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí
a z kritérií uvedených v následující tabulce:
Kritéria
Věk dítěte

Individuální situace
dítěte

Trvalý pobyt dítěte

Bodové ohodnocení
- dovršení 5 let věku do 31. 8. příslušného
kalendářního roku a děti s odloženou
školní docházkou

6 bodů Pozn.: vždy bude přednostně přijato dítě

- dovršení 4 let do 31. 8. příslušného
kalendářního roku

5 bodů Pozn.: vždy přednostně přijato dítě

- dovršení 3 let do 31. 8. příslušného
kalendářního roku

3 body Pozn.: vždy přednostně přijato dítě

- děti, které budou mít 3 roky po 31.8
příslušného kalendářního roku
- sourozenec v MŠ Ukrajinská,
podmíněno dosažením 3 let k 30. 6.
2022
- celodenní docházka
- polodenní docházka
- trvalý pobyt dítěte v obci
- trvalý pobyt v jiné obci

s trvalým pobytem ve spádové oblasti (usnesení
zastupitelstva města 7/2017 z 5. 4. 2017) bez
ohledu na bodové hodnocení - § 34. odst. 4

s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

0 bodů
2 body

1 bod
0 bodů
5 body
0 bod

➢ Děti cizinců, kteří doloží místo pobytu ve statutárním městě Ostrava získávají stejný počet bodů, jako
děti s trvalým pobytem ve statutárním městě Ostrava.
➢ V případě rovnosti bodů a volných kapacit bude přijato dítě starší. V případě stejného stáří dětí a rovného
počtu bodů bude rozhodnuto losováním.
➢ Přijetí dítěte je podmíněno vyjádřením lékaře o dodržení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění,
plnění řádného očkovacího kalendáře. Zařízení poskytující péči o dítě od 3 let věku v denním režimu
nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Dítě nastupující povinnou předškolní docházku, doloží vyšetření dětského lékaře o
zdravotní způsobilosti.
Poznámka.: za tříleté dítě je považováno to, které dosáhlo k 31. 8. 2021 věku tří let.
V Ostravě – Porubě dne 11. 3. 2021
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