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Článek 1: Základní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, vydává
v souladu § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění, tuto směrnici, kterou
se stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrava –
Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace.
Článek 2: Podmínky přijetí uchazečů
Děti, které od 01. 09. 2022 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8.
2022 dovršily pátý rok věku), nemusí 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 kontraindikaci.
Děti, které od 01. 09. 2022 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31.
08. 2022 nedovršily pátý rok věku), mají povinnost 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 kontraindikaci.
Článek 3: Kritéria přijetí uchazečů
1. Uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené v Článku 2 pro přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, jsou
posuzování podle zákonných kritérií. Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se
posuzuje ke dni 31. 8. 2022. Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu uchazeče,
v případě cizince místo pobytu uchazeče, se posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
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Individuální vzdělávání s účinností od 01. 09. 2017 – nový § 34b, změna § 165 odst. 2 písm.
a) K předškolnímu vzdělávání se nejprve přijímají děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné – děti, které dovrší k 31. 08. 2022 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. 2022 věku 4 let.
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.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímá dítě s trvalým pobytem na území
městského obvodu Radvanice a Bartovice a
ve Statutárním městě Ostrava

Individuální situace dítěte
(doplňující kritérium)

Počet bodů
5 a více let věku dítěte ke dni 31. 08. 2022

10 bodů

4 roky věku dítěte ke dni 31. 08. 2022
3 let věku dítěte ke dni 31. 08. 2022
Děti, které nedovrší 3 let věku k 31. 08. 2022
Dítě má místo trvalého pobytu, cizinec má
místo pobytu na území městského obvodu
Radvanice a Bartovice, statutární město
Ostrava nebo je dítě umístěno na území
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.
Sourozenec (sourozenci) dítěte se vzdělává
v MŠ Ostrava – Radvanice a dítě dosáhne 3
let věku ke dni 31. 12. 2022
Sourozenec (sourozenci) dítěte se nevzdělává
v MŠ Ostrava – Radvanice

4 bodů
3 body
2 body
5 bodů

0 body

1 bod
0 bodů

Článek 4: Závěrečná ustanovení
K přijímacímu řízení budou zařazeny pouze žádosti, které byly podané v termínu zápisu od
02. 05. do 06. 05. 2022 včetně.
Podání žádosti:
Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
• Do datové schránky školy (q8bkwmy)
• E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
• Poštou – na adresu: MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, PSČ 716 00
• Podáním do poštovní schránky mateřské školy na budově MŠ
• Osobní podání do rukou ředitelky MŠ je možné pouze v následujících termínech:
➢ 02. 05. 2022 od 9:00 do 15:00 hod.
➢ 03. 05. 2022 od 9:00 do 15:00 hod.
➢ 04. 05. 2022 od 9:00 do 15:00 hod.
➢ 05. 05. 2022 od 9:00 do 15:00 hod.
➢ 06. 05. 2022 od 9:00 do 15:00 hod.
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(Pokud bude podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do
5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů).
Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout je cca 20 volných míst v MŠ Těšínská 279,
cca 8 volných míst na MŠ Trnkovecká 55.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a její účinnost je ode dne začátku
zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj, od 02. 05. 2022.
Digitálně podepsal Dana

Dana Lérová Lérová
Datum: 2022.04.14 11:19:20
+02'00'

V Ostravě – Radvanicích, dne 16. 02. 2022

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