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O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy zároveň o právu dítěte na vzdělání, 

rozhoduje ředitelka školy, a to dle školského zákona a správního řádu, z pozice orgánu státní 

správy. 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, 

příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých 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. 

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným 

očkováním a mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). 

 

II. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok 

před nástupem povinné školní docházky, tj., které dosáhne 6 ti let v období od 1. září do 31. 

srpna následujícího kalendářního roku. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny 

děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl tento zajistit místa v 

jiné MŠ. 

 III. 

Pokud  nedojde  k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází ředitelka při přijímání dětí 

do mateřské školy  z podpůrných kritérií, která jsou posuzována ke stavu 1. září 2016: 

Věk dítěte:  

(kritérium respektuje skutečnost, že se vzrůstajícím věkem dítěte roste jeho potřeba 

předškolního vzdělávání) 

děti, které dovršily věk 4 let k 31. srpnu  

děti, které dovršily věk 3 let k 31. srpnu  

k přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně na základě posouzení jejich 

schopnosti účastnit se vzdělávacího programu školy, na základě volné kapacity a doporučení 

dětského lékaře. 



Individuální situace dítěte: 

 

- mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 

- sociální potřebnost dítěte 

Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální 

potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě 

samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace 

hrozí sociální vyloučení apod.). Zároveň ředitelka s ohledem na zásadu součinnosti mezi 

správními orgány v případě nutnosti požádá při aplikaci kritéria sociální potřebnosti o 

spolupráci a odborné posouzení sociální situace dítěte jiné správní orgány, zejména orgán 

sociálně-právní ochrany dítěte. 

- dítě se hlásí k celodennímu provozu 

- trvalý pobyt dítěte v obci 

Ředitelka dále přihlédne ke skutečnosti zda rodiče, kteří nemají trvalé bydliště v tomto   

městském obvodu, pracují v obci Moravská Ostrava a Přívoz, a umístění dítěte je nutné 

z důvodu dosažitelnosti MŠ k pracovišti rodičů. 

 

  

 
 
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodně ředitelka na základě písemného vyjádření 

školského poradenského zařízení, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a na 

základě stávajících místních podmínek. 

Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:  

o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, 

případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.  

 

 

V rozhodnutí o přijetí lze stanovit zkušební dobu, která nesmí přesáhnout délku 3 měsíců. 

  

 

Všechny žádosti o přijetí, které osobně podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky ve 

stanoveném místě a termínu budou ředitelkou posouzeny dle těchto kritérií a výsledně 

zpracovány. O všech žádostech ředitelka rozhodne písemně. 

 

K předškolnímu vzdělávání a školským službám mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo 

jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za 

podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní 

postavení cizince dle výčtu v § 20 odst. 2 písm. d). novely školského zákona (zákon č. 

343/2007 Sb.), kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám. To 



znamená, že např. výše úplaty za vzdělávání musí být stanovena ve stejné výši jako pro 

občany ČR, a také se jich týká přednostní právo na přijetí v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky. 

 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje 

zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se 

zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole (vstup do MŠ) a na webových 

stránkách školy po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. O přijetí dítěte bude 

v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné 

rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí 

v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce dítěte však může požádat o jeho vydání. 

  

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ: 

vydává v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání Žádosti o 

předškolní vzdělávání) ředitelka školy. 

 

                   

Nahlédnutí do spisu:  

 

zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají podle 

ustanovení § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit se k jeho podkladům, a to po 

předchozí výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelkou školy. 

 

                       

Přebírání rozhodnutí:  

Všichni žadatelé si osobně vyzvednou písemné rozhodnutí ve věci u ředitelky školy. 

 

Místo přebírání rozhodnutí:  

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, ředitelna školy – 2. patro. 

 
 

ODVOLÁNÍ: 

po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 

dnů od jeho obdržení Krajskému úřadu, jako odvolacímu orgánu, prostřednictvím ředitelky, 

která Rozhodnutí vydala. 

 

V případě neumístění dítěte, z důvodu naplněné kapacity dané MŠ, nabídne ředitelka po 

dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami mateřských škol městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou. 

 
V případě dodatečného uvolnění kapacity školy je možné přijímat děti k předškolnímu 

vzdělávání i v průběhu školního roku. Přednostně jsou přijímány děti zákonných zástupců, 

které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání v době zápisu. 

  

 



Pokud zákonní zástupci dítěte ukončili docházku a opět chtějí dítě přijmout, musí znovu podat 

žádost o přijetí. 

 

V době školních prázdnin v měsíci červenci a srpnu se přijímají děti z jiných mateřských škol 

a to nejvýše na dobu, po kterou jiná MŠ přerušila provoz. Děti se přijímají na základě 

mimořádného zápisu a to na uvolněná místa dětí, které rodiče odhlásili z evidence MŠ nebo 

dlouhodobě odhlásili z docházky. 

Přednost v umístění mají děti, které již dochází do MŠ, jejímž zřizovatelem je Městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 17. 3. 2016                                         Marie Benešová, ředitelka mateřské školy 

 

 

 

 

 

 


