Mateřská škola Ostrava – Radvanice, Těšínská 279
příspěvková organizace
sídlo: Těšínská 279, 716 00 Ostrava – Radvanice
IČO: 70 98 77 42
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Ostravě – Radvanicích, Těšínská 279, příspěvková
organizace pro školní rok 2021/2022
Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Radvanice zveřejňuje následující informace související se
zápisem do MŠ pro školní rok 2021/2022:
1.
2.
3.
4.
5.

místo a doba podání žádosti (přihlášky)
podmínky přijetí
kritéria
počet dětí, které je možné přijmout
podání žádosti (přihlášky) a navazující činnosti

1. Místo a doba zápisu
S ohledem na vývoj pandemie v ČR se letošní zápis do MŠ Ostrava – Radvanice pro školní
rok 2021/2022 uskuteční v období od 3. 5. do 14. 5. 2021 distanční formou, tzv. bez
přítomnosti rodičů i dětí.
2. Podmínky přijetí
Děti, které od 01. 09. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni
31. 08. 2021 dovršily pátý rok věku), 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, nepředkládají.
Děti, které od 01. 09. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke
dni 31. 08. 2021 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.
3. Kritéria přijetí
Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Radvanice stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě § 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 MŠ v případě, kdy
počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.
Novela školského zákona 2016 a prováděcích vyhlášek pro předškolní vzdělávání upravuje:
- úprava věkové hranice v předškolním vzdělávání § 34 odst. 1, 3
- povinné předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017, § 34 odst. 1, nový § 34a, § 35 odst.
2, § 123 odst. 2
- individuální vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017- nový § 34b, změna § 165 odst. 2 písm. k)
a) K předškolnímu vzdělávání se nejprve přijímají děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné – děti, které dovrší k 31. 08. 2021 věku 5 let.
b) K předškolnímu vzdělávání se dále přijímají děti, které mají přednostní právo na
přijetí k předškolnímu vzdělávání – děti, které dovrší k 31. 08. 2021 věku 4 let.
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c) Jestliže jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání všechny děti uvedené v bodě 1. a 2.,
jsou při posuzování ostatních dětí použita následující kritéria. Přednostně je přijato
dítě s celkovým vyšším počtem bodů.
Kritéria
K předškolnímu vzdělávání se
přednostně přijímá starší dítě.

5 a více let věku dítěte ke dni 31. 08. 2021

4 roky věku dítěte ke dni 31. 08. 2021
3 let věku dítěte ke dni 31. 08. 2021
2 let věku dítěte ke dni 31. 08. 2021
K předškolnímu vzdělávání se
Dítě má místo trvalého pobytu, cizinec má
přednostně přijímá dítě s trvalým
místo pobytu na území městského obvodu
pobytem na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, statutární město
Radvanice a Bartovice a ve
Ostrava nebo je dítě umístěno na území
Statutárním městě Ostrava
statutárního města Ostrava v dětském
domově.
Uchazeč nemá místo trvalého pobytu,
cizinec nemá místo pobytu na území
městského obvodu Radvanice a Bartovice
a Statutárním městě Ostrava.
Sourozenci K předškolnímu
Sourozenec (sourozenci) dítěte se
uchazeče
vzdělávání se
vzdělává v MŠ Ostrava – Radvanice a dítě
přednostně přijímá dítě, dosáhne 3 let věku ke dni 31. 12. 2021
jehož sourozenec
Sourozenec (sourozenci) dítěte se
(sourozenci) se vzdělává nevzdělává v MŠ Ostrava – Radvanice
v MŠ Ostrava –
Radvanice

Počet
bodů
8 bodů
7 bodů
3 body
2 body
5 bodů

0 body

1 bod
0 bodů

5leté a 4leté děti (ke dni 31. 08. 2021) budou přijaty přednostně. Pokud počet dětí přesáhne
kapacitu MŠ, bude výběr proveden losováním. Losování provede ředitelka MŠ za přítomnosti
zákonných zástupců dětí.
Další děti – výběr bude proveden dle tabulky kritérií. V případě rovnosti bodů budou děti
přijaty od nejstaršího po nejmladší.
4. Počet dětí, které je možné přijmout
Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout, je: cca 21 volných míst v MŠ Těšínská
279, cca 12 volných míst MŠ Trnkovecká 55.
5. Podání žádosti a navazující činnosti
a) Podání žádosti dítěte – dostupná na webových stránkách MŠ
(https://www.msradvanice.cz/dokumenty)
Vyplněnou žádost je možné doručit následujícími způsoby:
a) do datové schránky školy (q8bkwmy).
b) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).
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c) poštou – na adresu: MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, 716 00.
d) podáním do poštovní schránky mateřské školy na budově MŠ.
e) osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné kontaktovat ředitelku MŠ Danu Lérovou (msradvanice@atlas.cz, telefon
596 232 782) a sjednat si termín předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.
(Pokud bude podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je
nutné́ jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených
způsobů̊.).
f) zákonný zástupce dítěte, které od 01. 09. 2021 bude plnit povinnost předškolního
vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 08. 2021 dosáhne pěti let věku) podá vyplněnou
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a nepřikládá 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.
g) zákonný zástupce dítěte, které od 01. 09. 2021 nebude plnit povinnost předškolního
vzdělávání (tj. dítěte, které ke dni 31. 08. 2021 nedosáhne pěti let věku) podá
vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte a 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.
h) k žádosti zákonný zástupce dítěte doloží kopii rodného listu dítěte (bude součástí
spisu).
i) zákonný zástupce dítěte je informován SMS zprávou o přiděleném registračním
číslem.

V Ostravě - Radvanicích, dne 15. 03. 2021

……………………………..
Dana Lérová – ředitelka MŠ

