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1.Úvodní ustanovení
Jako statutární orgán školy vydává ředitelka tuto směrnici, která vymezuje kritéria, podle nichž
bude postupováno 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 Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace v případě, kdy počet žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí v mateřské škole.
2. Podmínky přijetí uchazečů
Uchazeči musí k zápisu doložit potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se netýká uchazečů, kteří plní povinnost předškolního
vzdělávání.
3. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Školským obvodem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Hornická
43A, příspěvková organizace je území statutárního města Otravy.
Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31. 8. 2018.
Splnění kritéria vyjádřeného místem trvalého pobytu uchazeče (v případě cizinců pobytu
uchazeče) se posuzuje ke dni podání žádosti.
Splnění kritéria „sourozenec vzdělávaný v Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková
organizace“, se posuzuje ke dni podání žádosti.
Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku 5 let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání
povinné. Tyto, pokud je místem jejich trvalého pobytu (u cizinců pobytu) území statutárního
města Ostravy, budou k předškolnímu vzdělávání přijaty přednostně. Jestliže bude jejich počet
takový, že v důsledku jejich přijetí by škola překročila nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve
školském rejstříku, pak se přijetí uchazečů určí losováním. Toto proběhne v den určený
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ředitelkou mateřské školy, který bude zveřejněn na vývěsní tabuli školy a webových stránkách
školy www.mshornicka.cz v záložce Aktuality s minimálně pětidenním předstihem. Losování
proběhne za účasti komise složené z ředitelky školy a 3 zákonných zástupců dětí, které v danou
dobu navštěvují tuto mateřskou školu. Losování se mohou zúčastnit také zákonní zástupci
uchazečů hlásících se k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Jestliže po přijetí výše zmíněných uchazečů ještě škola disponuje volnou kapacitou, budou přijati
uchazeči, kteří do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 4 let a místem jejich trvalého pobytu (u cizinců
pobytu) je území statutárního města Ostravy a dosáhly vyššího bodového ohodnocení. Jestliže je
počet dětí se shodným bodovým ohodnocením takový, že v důsledku jejich přijetí by škola
překročila nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijetí uchazečů se
shodným bodovým ohodnocením určí losováním. Toto proběhne v den určený ředitelkou
mateřské školy, který bude zveřejněn na vývěsní tabuli školy a webových stránkách školy
www.mshornicka.cz v záložce Aktuality s minimálně pětidenním předstihem. Losování proběhne
za účasti komise složené z ředitelky školy a 3 zákonných zástupců dětí, které v danou dobu
navštěvují tuto mateřskou školu. Losování se mohou zúčastnit také zákonní zástupci uchazečů,
kteří k 31. 8. 2018 dovrší 4 let.
Kritéria
Sourozenec uchazeče vzdělávaný v této mateřské škole
Celodenní vzdělávání

body
10
30

Jestliže po přijetí výše zmíněných uchazečů ještě škola disponuje volnou kapacitou, budou přijati
uchazeči, kteří do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 3 let a místem jejich trvalého pobytu (u cizinců
pobytu) je území statutárního města Ostravy a dosáhly vyššího bodového ohodnocení. Jestliže je
jejich počet dětí se shodným bodovým ohodnocením takový, že v důsledku jejich přijetí by škola
překročila nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijetí uchazečů se
shodným bodovým ohodnocením určí losováním. Toto proběhne v den určený ředitelkou
mateřské školy, který bude zveřejněn na vývěsní tabuli školy a webových stránkách školy
www.mshornicka.cz v záložce Aktuality s minimálně pětidenním předstihem. Losování proběhne
za účasti komise složené z ředitelky školy a 3 zákonných zástupců dětí, které v danou dobu
navštěvují tuto mateřskou školu. Losování se mohou zúčastnit také zákonní zástupci uchazečů,
kteří k 31. 8. 2018 dovrší 3 let.
Kritéria
Sourozenec uchazeče vzdělávaný v této mateřské škole
Celodenní vzdělávání

body
10
30

Jestliže po přijetí výše zmíněných uchazečů ještě škola disponuje volnou kapacitou, budou přijati
uchazeči s vyšším bodovým hodnocením dle kritérií uvedených v následující tabulce.
Kritéria
Uchazeč dosáhl věku 5 a více let (trvalý pobyt mimo území statutárního města
Otravy)
Uchazeč dosáhl věku 4 let (trvalý pobyt mimo území statutárního města
Otravy)
Uchazeč dosáhl věku 3 let (trvalý pobyt mimo území statutárního města
Otravy)
Sourozenec uchazeče vzdělávaný v této mateřské škole
Celodenní vzdělávání
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Při shodném počtu bodů, který by rozhodl o přijetí či nepřijetí, se přijetí uchazečů se stejným
počtem bodů určí losováním. Toto proběhne v den určený ředitelkou mateřské školy, který bude
zveřejněn na vývěsní tabuli školy a webových stránkách školy www.mshornicka.cz v záložce
Aktuality s minimálně pětidenním předstihem. Losování proběhne za účasti komise složené
z ředitelky školy a 3 zákonných zástupců dětí, které v danou dobu navštěvují tuto mateřskou
školu. Losování se mohou zúčastnit také zákonní zástupci těchto uchazečů.
O umístění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě
odborného speciálně pedagogického posouzení.
3. Organizace a průběh správního řízení
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním
řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem. Seznam se
zveřejňuje na veřejně přístupném místě (vývěsní tabule školy) a na webových stránkách školy
www.mshornicka.cz v záložce Aktuality, a to na dobu 15 dnů. 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. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Zákonný
zástupce však může požádat o jeho vyhotovení.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno prostřednictvím
datové schránky (pokud má tuto zákonný zástupce dítěte zřízenu), dopisem do vlastních rukou
s dodejkou nebo předáno osobně zákonnému zástupci v mateřské škole. Do 15 dnů po doručení
Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky
školy.
4. Závěrečná ustanovení
1. Ruší se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým
a skartačním řádem školy.
2. Směrnice nabývá platnosti dnem 16. 4. 2018.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2018.
V Ostravě dne 16. 4. 2018

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová
ředitelka školy
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