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Článek 1
Úvodní ustanovení
Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, vydává
v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění a zákonem
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, tuto směrnici, kterou se stanoví
kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrava,
Lechowiczova 8, příspěvková organizace.
Žadatelem, se pro účely přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, rozumí dítě, které prostřednictvím svého
zákonného zástupce podaly žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v uvedené mateřské
škole.
Článek 2
Podmínky přijetí žadatelů
Žadatelé, kteří od 1. 9. 2022 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni
31. 8. 2022 nedovršily 5. 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.
Žadatelé, kteří od 1. 9. 2022 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni
31. 8. 2022 dovršily 5. 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 kontraindikaci, nemusí předkládat.
Článek 3
Kritéria přijetí žadatelů
I.
Žadatelé, kteří splňují podmínky uvedené v Čl. 2 pro přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, jsou posuzováni podle
zákonných kritérií. V souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, se do mateřské
školy přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou
nejméně 3. 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, Lechowiczova 8, příspěvková
organizace je území statutárního města Ostrava. V souladu s § 34 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, nemá dítě mladší 3 let na přijetí do mateřské školy právní nárok.
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Splnění kritéria vyjádřeného věkem žadatele se posuzuje ke dni 31. 8. 2022.
Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu žadatele, v případě cizince místo pobytu
žadatele, se posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
II.
V případě, že počet žadatelů, kteří jsou v Mateřské škole Ostrava, Lechowiczova 8,
příspěvková organizace, přednostně přijímáni k předškolnímu vzdělávání, je takový,
že v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený
ve školském rejstříku, se použijí následující kritéria v uvedeném pořadí určující přijaté
žadatele:
1. K předškolnímu vzdělávání jsou nejprve přijati žadatelé, kteří před začátkem školního
roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 3. roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě
cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy nebo jsou umístěni v tomto
obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku. Jestliže je počet těchto žadatelů takový, že v důsledku jejich přijetí by byl
překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak budou
přijímáni v pořadí od nejstaršího do naplnění kapacity mateřské školy.
V případě rovnosti dne, měsíce i roku narození žadatelů se mezi těmito žadateli
rozhodne losováním (tj. přijatí žadatelé budou vylosováni). Losování proběhne v den
určený ředitelkou mateřské školy, o kterém budou zákonní zástupci žadatelů
informováni osobně, telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou, nejméně
s 10denním předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců
žadatelů. Losování provede náhodně vybraný zákonný zástupce.
2. Jestliže jsou přijati všichni žadatelé uvedení v Čl. 3 bodě II. odst. 1., jsou dále přijímáni
žadatelé, kteří před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 3. roku věku
a nemají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu
mateřské školy nebo nejsou umístěni v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Jestliže je počet těchto žadatelů
takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí
uvedený ve školském rejstříku, pak budou přijímáni v pořadí od nejstaršího do naplnění
kapacity mateřské školy.
V případě rovnosti dne, měsíce i roku narození žadatelů se mezi těmito žadateli
rozhodne losováním (tj. přijatí žadatelé budou vylosováni). Losování proběhne v den
určený ředitelkou mateřské školy, o kterém budou zákonní zástupci žadatelů
informováni osobně, telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou, nejméně
s 10denním předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců
žadatelů. Losování provede náhodně vybraný zákonný zástupce.
3. Jestliže jsou přijati všichni žadatelé uvedení v Čl. 3 bodě II. odst. 2., jsou dále přijímáni
žadatelé, kteří před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 2. roku věku
a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu
mateřské školy nebo nejsou umístěni v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše
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povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Jestliže je počet těchto žadatelů
takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí
uvedený ve školském rejstříku, pak budou přijímáni v pořadí od nejstaršího do naplnění
kapacity mateřské školy.
V případě rovnosti dne, měsíce i roku narození žadatelů se mezi těmito žadateli
rozhodne losováním (tj. přijatí žadatelé budou vylosováni). Losování proběhne v den
určený ředitelkou mateřské školy, o kterém budou zákonní zástupci žadatelů
informováni osobně, telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou, nejméně
s 10denním předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců
žadatelů. Losování provede náhodně vybraný zákonný zástupce.
4. Jestliže jsou přijati všichni žadatelé uvedení v Čl. 3 bodě II. odst. 3., jsou dále přijímáni
žadatelé, kteří před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 2. roku věku
a nemají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu
mateřské školy nebo nejsou umístěni v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Jestliže je počet těchto žadatelů
takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí
uvedený ve školském rejstříku, pak budou přijímáni v pořadí od nejstaršího do naplnění
kapacity mateřské školy.
V případě rovnosti dne, měsíce i roku narození žadatelů se mezi těmito žadateli
rozhodne losováním (tj. přijatí žadatelé budou vylosováni). Losování proběhne v den
určený ředitelkou mateřské školy, o kterém budou zákonní zástupci žadatelů
informováni osobně, telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou, nejméně
s 10denním předstihem. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců
žadatelů. Losování provede náhodně vybraný zákonný zástupce.
Stanovený způsob přijímání žadatelů je v souladu s platnými právními předpisy a je to
způsob, který je v maximální míře objektivní, nediskriminační, přezkoumatelný a spravedlivý.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
K přijímacímu řízení budou zařazeny pouze žádosti podané v termínu zápisu, tj. od 2. 5. 2022
do 6. 5. 2022 včetně, a to v elektronické podobě (e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem nebo datovou zprávou z datové schránky zákonného zástupce žadatele) nebo
v listinné podobě poštovní službou nebo v listinné podobě osobním vhozením do poštovní
schránky mateřské školy. Osobní podání do rukou ředitelky mateřské školy je možné pouze
v následujících termínech a časech:
•
•
•
•
•

2. 5. 2022 v době od 9:00 do 11:00 hodin,
3. 5. 2022 v době od 7:00 do 16:00 hodin,
4. 5. 2022 v době od 9:00 do 11:00 hodin,
5. 5. 2022 v době od 14:00 do 16:00 hodin,
6. 5. 2022 v době od 9:00 do 11:00 hodin.
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Pokud žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude splňovat zákonné požadavky,
bude zákonný zástupce žadatele vyzván k jejich odstranění nejpozději do 13. 5. 2022
12:00 hodin. V případě, že zákonný zástupce žadatele nedostatky do tohoto data neodstraní,
bude na žádost pohlíženo, že o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ztratil zájem.
Zákonní zástupci žadatele mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si
činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění), a to 11. 5. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin.
Předpokládaný počet žadatelů, kteří by mohli být přijati k předškolnímu vzdělávání je v den
vydání této směrnice 35 žadatelů, tento počet je pouze předběžný a v průběhu správního řízení
nebo po jeho ukončení se ještě může změnit.
Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná ode dne
začátku zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. od 2. května 2022.

V Ostravě dne 11. 2. 2022

Mgr. Šárka Králová v. r.
ředitelka MŠ
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