Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DO MŠ
Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve stanovený termín do zvolené mateřské školy
k přijímacímu řízení tzv. „zápisu do MŠ“ s dítětem a dokumenty sloužícími k ověření
náležitostí požadovaných správním řádem
 rodný list dítěte;
 občanský průkaz zákonného zástupce;
 doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).
V mateřské škole zákonný zástupce dítě „zapíše“ a vyzvedne si „žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání“.
Žádost pak vyplní a opatří potvrzením dětské lékařky, že dítě absolvovalo zákonem stanovená
očkování (nebo že je proti nákaze imunní nebo že se očkování nemůže podrobit pro trvalou
kontraindikaci).
Zákonní zástupci dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, nemusí lékařské
potvrzení o absolvovaném očkování dokládat.
Vyplněnou a lékařem potvrzenou „žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ odevzdá
zákonný zástupce dítěte ve stanoveném termínu v mateřské škole, ve které dítě zapsal.
Výsledky přijímacího řízení tzv. „zápisu do MŠ“ (tedy, zda bylo dítě do MŠ přijato nebo
nepřijato) budou zveřejněny na vývěsní listině v mateřské škole, ve které bylo dítě zapsáno a
také na www.mszaskolou.cz v termínu, který bude zákonným zástupcům sdělen u „zápisu do
MŠ“.
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I. Zákonné podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však
od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP MŠ.
2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
3. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na
území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří
na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání
vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
4. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí místem trvalého pobytu dítěte (v případě cizince
místem pobytu) nebo místem dětského domova, kde je dítě umístěno, v příslušném školském
obvodu (souvisí se zavedením spádových obvodů mateřských škol).
5. Při přijímání dětí je nutno dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50,
zákon 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví v platném znění) tzn. je možné přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
6. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na
základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či
speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
7. Děti starší 6 let lze přijímat k předškolnímu vzdělávání, pokud jim byl povolen odklad povinné
školní docházky
II. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
1. S účinností od 1. ledna 2017 se zavádí zápis k předškolnímu vzdělávání a sjednocuje se pro
všechny mateřské školy období pro jeho konání od 2. do 16. května, konkrétní termín a místo
zápisu stanoví ředitel školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní se způsobem v místě obvyklým
– viz příloha č. 1 této směrnice.
2. Termín zápisu do Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace je
zveřejňován na www.mszaskolou.cz a plakátech v jednotlivých odloučených pracovištích.
3. Zákonný zástupce podává žádost o předškolní vzdělávání v mateřské škole, do které chce
přihlásit své dítě.
4. Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole
pro daný šk. rok, vychází ředitelka školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole z kritérií – viz příloha č. 2 této směrnice.
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III. INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
1. Místo zápisu do MŠ
Zápis se koná v jednotlivých pracovištích příspěvkové organizace, kterými jsou:
 MŠ Za Školou 1, Ostrava - Zábřeh
 MŠ Tylova 37, Ostrava - Zábřeh
 MŠ U Zámku 3, Ostrava - Zábřeh
 MŠ Tarnavova 18, Ostrava - Zábřeh
2. Potřebné dokumenty k zápisu do MŠ
K zápisu do MŠ přineste tyto dokumenty:
 rodný list dítěte;
 občanský průkaz zákonného zástupce;
 doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
2. Počet tříd a počty dětí v MŠ
V naší příspěvkové organizaci je v provozu 13 tříd - z toho:
 10 běžných tříd
 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (tzv. logopedické třídy)
 1 třída pro 2-3 leté děti
Počty tříd a počty dětí v jednotlivých pracovištích příspěvkové organizace
 MŠ Za Školou:

2 běžné třídy, každá nejvýše s 28 dětmi, tzn. 56 dětí
1 třída pro 2-3 leté děti s maximálním počtem 15 dětí
celkem 71 dětí

 MŠ Tylova:

2 běžné třídy, každá nejvýše s 28 dětmi, tzn. 56 dětí
2 logopedické třídy pro děti se speciálními vzděl. potřebami, každá
nejvýše se 14 dětmi, tzn. 28 dětí
celkem 84 dětí

 MŠ U Zámku:

2 běžné třídy, každá nejvýše s 22 dětmi, tzn. 44 dětí
1 běžná třída nejvýše s 21 dětmi
celkem 65 dětí

 MŠ Tarnavova:

3 běžné třídy, každá nejvýše s 28 dětmi, tzn. 84 dětí
celkem 84 dětí

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí
dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.
4. Průběh zápisu do MŠ
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyzvedne si „žádost“.
Vyplněnou žádost odevzdá v mateřské škole, ve které dítě zapsal, a to ve stanoveném termínu. Při
podání žádosti o přijetí, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
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 jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 datum narození dítěte
 místo trvalého pobytu dítěte, popřípadě adresu pro doručování (v případě cizince místo
pobytu dítěte)
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní příspěvkovou organizaci a
mateřskou školou)
 jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
Doplňující informace:
 telefonní spojení na zákonné zástupce, e-mailovou adresu, ID datové schránky
 údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání
5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá
doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace
jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem
1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1.9.2017 dosáhlo pěti let a
více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské
školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení
s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že
jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
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Příloha č. 1 směrnice 19/2018

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace v dohodě se
zřizovatelem - Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava – Jih, Horní 3,
Ostrava – Hrabůvka stanovuje termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2018/2019 takto:
Termín zápisu:

2.5. a 3.5.2018 v době 8:00 – 16:00 hodin

Místo zápisu:

Mateřská škola Za Školou 1, Ostrava – Zábřeh
Mateřská škola Tylova 37, Ostrava – Zábřeh
Mateřská škola U Zámku 3, Ostrava – Zábřeh
Mateřská škola Tarnavova 18, Ostrava – Zábřeh

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ:

rodný list dítěte;
občanský průkaz zákonného zástupce;
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).

Příloha č. 2 směrnice 19/2018

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
1. Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace stanoví
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Body

Dítě ve věku 5 let a více

4

Dítě ve věku 4 roky

3

Dítě ve věku 3 roky

2
1

Trvalý pobyt

Dítě ve věku 2 roky
Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti – ve městě Ostravě

Délka docházky
do MŠ

Děti s termínem nástupu k 1. 9. daného školního roku a
s celoroční docházkou.

1

Sourozenec v MŠ

Podpora rodinných vazeb a sourozeneckých vztahů.

1

Věk dítěte

1

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Body
ve třídě pro 2-3 leté děti
Dítě, které dosáhne věku 3 let ve 2. pololetí šk. roku (tedy od
3
1.2. do 31.8. příslušného školního roku
Věk dítěte
Dítě, které dosáhne věku 3 let v 1. pololetí šk. roku (tedy od 1.9.
2
do 31.1. příslušného školního roku
Trvalý pobyt

Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti – ve městě Ostravě

1

Délka docházky
do MŠ

Děti s termínem nástupu k 1.9. příslušného školního roku a
s celoroční docházkou.

1

Sourozenec v MŠ

Podpora rodinných vazeb a sourozeneckých vztahů.

1

2. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou
přijímány děti splňující větší počet kritérií.
3. V případě, že bude součet bodů stejný u více žádostí, bude přihlíženo k věku dítěte (starší
dítě má přednost).
4. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná kritéria.
5. Pokud by dítě nemohlo být přijato do zvolené mateřské školy z důvodu nedostatku volných
míst a v jiné mateřské škole naší příspěvkové organizace by bylo volné místo, bude
zákonnému zástupci toto místo nabídnuto.

