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I. Zákonné podmínky k přijetí dítěte do MŠ 

 

1. O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy za podmínek 

stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při přijímání postupuje podle správního řádu 

(§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona a kritérií, která stanovila pro školní rok 2022/2023. 

 

2. Dle stanovených kritérií bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, která 

činí dětí. 

 

3. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od 2 do 6 let věku. Do mateřské školy jsou 

přijímány děti mladší 3 let za předpokladu, že jsou schopny plnit požadavky stanovené 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Školním vzdělávacím 

programem.  

 

                                           Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace,  

                                                Repinova 3043/19, Moravská Ostrava a Přívoz 70200 

Zastoupena Bc. Zuzanou Kožušníkovou,  
ředitelkou školy 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

ve školním roce 2022/2023 

Vypracovala: Bc. Zuzana Kožušníková, ředitelka školy  

Schválila: Bc. Zuzana Kožušníková, ředitelka školy 

Č.j.: MSREP/2022/0043 

Účinnosti ode dne: 1. března 2022 

Platnost ode dne: 1. března 2022 
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4. Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případě 

má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle §50 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů a §34 odst. 

5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

 

5. Výjimku z povinného očkování představují pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 školského zákona (účinnost od 1. 1. 2017) je 

vždy přednostně přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne pátého roku věku 

(tzn. plní povinné předškolní vzdělávání) a dítě s odkladem školní docházky. 

 

 

II. Kritéria pro přijetí dítěte 

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 

školského zákona). 

 

Dítě musí zvládnout základní pravidla kulturně hygienických návyků, udržet osobní čistotu 

(nepomočovat se, udržet stolici), být samostatné a nevyžadovat zvláštní osobní péči další dospělé 

osoby. 

 
 

 
 
 

 

1. 
Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dosáhne 5 let věku a dítě s 

odkladem školní docházky. 

povinné 

vzdělávání 

5 

bodů 

 
2. 

 

Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dosáhne 4 let věku. 

 
4 

body 

 
3. 

 

Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dosáhne 3 let věku. 

 
3 

body 

 
4. 

 
Dítě mladší 3 let. 

 
2 

body 

 

5. 

 

Dítě ze školského spádového obvodu získá bod navíc 

 
1 

bod 
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Dle sestaveného seznamu (bodově sestupně) bude vyhověno žádostem dětí až do celkového počtu 

46 volných míst. Celkový počet volných míst může být v průběhu zápisu do MŠ snížen, pokud 

v průběhu zápisu nastanou podmínky dle vyhlášky 14/2005 Sb. v aktuálně platném znění (vyhláška 

o předškolním vzdělávání) §2 odst. 5 a 6.  

 
O přijetí k předškolnímu vzdělávání bude rozhodováno dle kritérií 1. – 5. 

 

V případě rovnosti bodů rozhodne datum narození, při rovnosti data narození rozhodne losování. 

 

 
 
 

III. Podmínky přijetí žádosti k dalšímu zpracování 

 

Datum zahájení a ukončení přijímání žádostí:  2. 5. – 6. 5. 2022  

Žádosti, které neobsahují úplné a pravdivé údaje, nemohou být dále zpracovány a zákonný zástupce 

bude vyzván k doplnění, ověření nebo opravě uvedených údajů. 

Správnost údajů uvedených v žádosti je při podání kontrolována s rodným listem dítěte a průkazem 

totožnosti zákonného zástupce podávajícího žádost. V případě svěření dítěte do péče jiné osobě, je 

nutné tuto skutečnost doložit soudním rozsudkem. Pokud nebude možné provést kontrolu údajů, 

žádost nebude přijata. 

V případě elektronického podání lze doklady k ověření zaslat elektronicky prostřednictvím:  

e-mailu: msrepinova@seznam.cz  

datovou schránkou: ymekwf8  

poštou: Repinova 3043/19, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00.  

 

Zákonní zástupci dítěte, které má jinou státní příslušnost než českou, jsou povinni doložit povolení 

k pobytu na území ČR s adresou, na které v době zápisu bydlí. Děti, které dovrší ve školním roce 

2022/2023 7 let a více mohou být do MŠ přijaty pouze s platným rozhodnutím o odkladu školní 

docházky. 

 

 

mailto:msrepinova@seznam.cz


     Mateřská škola Ostrava 
                                                                    Repinova 3043/19, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz,  

                      IČO: 75027356;   tel.: 773619909;  DS: ymekwf8 
   www.msrepinova.cz; email: msrepinova@seznam.cz 

   
   

   

 

 

IV. Doplňující informace 

Zákonný zástupce dítěte má právo nahlížet do spisu svého dítěte podle správního řádu 500/2004 Sb., 

§38, odst. 1, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.  

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném 

místě, tj. na nástěnkách, dveřích ředitelky školy, webových stránkách mateřské školy, venkovní 

vitríně MŠ a to po dobu 15 dnů. 

Určená doba a místo pro nahlížení do spisu: 12. 5. 2022 v kanceláři mateřské školy (od 10.00 – 

13.00 hod) Repinova 19, Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

 

 

V Ostravě dne 22. 2. 2022            Bc. Zuzana Kožušníková  

            ředitelka školy 
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