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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v MATEŘSKÉ 

ŠKOLE OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, PO  

  

Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 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 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.   

  

I.  

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní 

docházky.  Nejdříve však pro děti od dvou let.  

  

Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2019 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 

31. 8. 2019 nedovršily pátý rok věku), musí doložit potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

Uchazeči, kteří od 1. 9. 2019 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 

dovršily pátý rok věku), potvrzení lékaře o tom, se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 

nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci, nepředkládají.  

  

II.  

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 stanoveno jinak.  

  

III.  

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž 

činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace jsou posuzováni 

podle následujících kritérií:  

V souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se do mateřské školy přednostně přijímají děti, 

které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo 

trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy nebo jsou umístěné 

v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Školským obvodem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 

6, příspěvková organizace je území statutárního města Ostravy.  

Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31. 8. příslušného roku.  

Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu uchazeče (v případě cizince pobytu uchazeče) se 

posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.   

  



 

  

 
Kritérium  Body  

Trvalý pobyt dítěte1  

 Trvalý pobyt na území statutárního města 

Ostravy.  
10  

Trvalý pobyt mimo území statutárního 
města Ostravy.  

  
0  

  

  

Věk dítěte (narození)  

 2 roky  0  

3 roky (do 31. 8. 2016)  5  

4 roky (do 31. 8. 2015)  10  

5 let    (do 31. 8. 2014)  15  

Individuální situace dítěte  

 MŠ navštěvuje sourozenec dítěte  

(splnění kritéria se posuzuje ke dni vydání 

rozhodnutí)  

5  

  

Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.  

V případě rovnosti bodů se lépe umístí (tj. umístí se v celkovém pořadí uchazečů výše) uchazeč, kterému 

byl povolen odklad povinné školní docházky.  

  

V případě další rovnosti bodů se o pořadí uchazeče rozhodne podle data narození v posloupnosti od 

nejstarších k nejmladším až do výše povoleného počtu dětí dle kapacity MŠ.  

  

V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazeče se rozhodne losováním.  

Losování proběhne v den určený ředitelkou mateřské školy, o kterém jsou zákonní zástupci uchazečů 

informováni prostřednictvím webových stránek s desetidenním předstihem. Losování proběhne za 

přítomnosti zákonných zástupců uchazečů. Losování provede ředitelka Mateřské školy.   

  

Kapacita Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace je 81 dětí.  

  

  

  

  

Účinnost tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od  

1. 4.2019.   

              

V Ostravě dne 1. 2. 2019                              Mgr. Zuzana Stanovská,   ředitelka mateřské školy 

  

                                                 
1 Upřednostnění se týká též 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 

písm. d) školského zákona.  


