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Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve 

vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a 

poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy patrné, že 

smyslem mateřských škol (dále jen MŠ) je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého 

vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit 

rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání.  

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

školy, a to dle školského zákona a správního řádu. Ředitelka školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek 

obcí, rozhoduje o přijetí dítěte z pozice orgánu státní správy.  

Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ nedovoluje přijmout všechny děti, zveřejněná kritéria deklarují, které 

skutečnosti jsou pro ředitelku důležité při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte. Samotná kritéria především 

napomáhají předvídatelnosti. Ředitelka jednotlivá kritéria mezi sebou pečlivě váží. Ani sebepečlivěji připravená 

kritéria nepostihnou všechny skutečnosti hodné zohlednění.  

 

Předmět úpravy  
Ředitelka MŠ 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 (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy 

počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu. Zároveň vycházela z obecně závazné vyhlášky č.7/2017 o šk. obvodu 

mateřských škol. 

 

Závaznost  

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Mateřské školy Ostrava- Bartovice, Za Ještěrkou 8 příspěvková 

organizace. 

Informace podána zákonným zástupcům dětí na www.mszajesterkou.cz a na nástěnkách 

 

Počet volných míst: 19 

 

Kritéria 

  

1. Dosažení věku dítěte 5 let, a to dle § 34/odst. 2 ŠZ platného od 1. 1. 2017 a odročená školní 

docházka 

(dítě s trvalým pobytem na území města Ostravy)- tyto děti budou přijaty vždy, do naplnění 

kapacity 

- pokud počet dětí splňující toto kritérium přesáhne kapacitu školy, bude výběr proveden 

losováním 

- děti cizinců doloží místo pobytu 

- 14B 

 

 

 

2.  Dosažení věku dítěte 5 let, a to dle § 34/odst. 2 ŠZ platného od 1. 1. 2017.  

– děti z jiné obce ( nespádoví předškoláci) 

      - 10 B 

-pokud počet dětí splňující toto kritérium přesáhne kapacitu školy, bude výběr proveden 

losováním 

 



 

 

3. Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8., s celodenní docházkou 

- trvalý pobyt v obci  Radvanice- Bartovice 

- trvalý pobyt statutární město Ostrava 

- do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě 

cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském 

domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

- výběr bude proveden dle věku dětí, od nejstaršího po nejmladší 

 

- trvalý pobyt v obci Bartovice- 8B 

- trvalý pobyt v obci  Radvanice- 4B 

 

 

4. Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8., s celodenní docházkou 

- trvalý pobyt v obci Bartovice- 6B 

- trvalý pobyt v obci  Radvanice- 3B 

 

        

5. Dosažení věku dítěte 2 let k 31.8, s celodenní docházkou 
- trvalý pobyt v obci Bartovice- 2B 

- trvalý pobyt v obci Radvanice- 1B 

- tyto děti budou přijaty pouze, pokud nebude naplněna kapacita školy 

 

 

6. Sourozenec v MŠ- 1 B 

 

7. Děti z jiné nespádové obce (mladší 5 let)- 0 B 

 

 

Žádosti budou seřazeny podle počtu získaných bodů, od nejvyššího k nejnižšímu. 

Žádosti se shodným počtem bodů budou dále seřazeny podle data narození dětí, a to od nejstaršího po nejmladší.  

 

Losování proběhne za účasti rodičů, jejichž dětí se losování týká a za účasti ředitelky školy a její zástupkyně. 

 

Ve dni zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v  době provozu MŠ stejnou váhu, v žádném případě nebude 

ve dni zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ. 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát 

v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše 

uvedeném pořadí 1. až 7. 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                   Bc. Krumniklová Táňa 

 Ředitelka školy 

 

 


