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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 

Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, 

příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude 

postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění). 

Cizinci jsou přijímání za podmínek (dle zákona 561/2004 Sb., §20 a §36 zákona 326/1999, 

v platném znění). 

   

Kritérium Bodové 

ohodnocení 

  Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne 5. roku věku s trvalým bydlištěm na 

území statutárního města Ostravy. 

 

50 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne 4. roku věku s trvalým bydlištěm na 

území statutárního města Ostravy. 

40 

  

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne 3. roku věku s trvalým bydlištěm na 

území statutárního města Ostravy. 

  

30 

  

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne 5. roku věku mimo území statutárního 

města Ostravy. 

 

25 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 4. roku věku s trvalým 

bydlištěm mimo území statutárního města Ostravy. 

  

20 

  

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 3. roku věku s trvalým 

bydlištěm mimo území statutárního města Ostravy. 

  

10 

  

Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje Mateřskou školu Ostrava, Křižíkova 

18, příspěvková organizace. 
5 

  

Pro bodové hodnocení bude kritérium trvalého bydliště dítěte a kritérium sourozence již 

navštěvujícího Mateřskou školu Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace,  posuzováno ke 

dni podání žádosti. 

Uchazeči o přijetí budou přijímáni podle dosaženého počtu bodů (od nejvyššího k nejnižšímu 

počtu). 
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      Jestliže bude počet uchazečů se stejným bodovým hodnocením takový, že v důsledku jejich přijetí 

by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí uchazeči 

určí losováním (tj. vylosovaní uchazeči budou přijati).  

 Losování proběhne v den určený ředitelkou školy. Zákonní zástupci uchazečů o něm budou 

informováni prostřednictvím webových stránek školy (www.mskrizikova.cz), e-mailem případně 

datovou schránkou pět dnů před termínem losování. Losování proběhne za přítomnosti zákonných 

zástupců uchazečů a pověřeného zaměstnance mateřské školy. Losování provede tento pověřený 

zaměstnanec a o losování bude vyhotoven písemný zápis. V případě mimořádných hygienických 

opatření bude jim průběh losování přizpůsoben. 

Přijímání dětí, které dovrší věku 3 let po 31. 8. 2022: 

  

1) 

Nejdříve budou posouzeny žádosti dětí, které dovrší tří let věku po 31. 8. 2022 s 

trvalým bydlištěm na území statutárního města Ostrava, kdy děti mají staršího 

sourozence v MŠ. Žádosti budou seřazeny podle data narození (od nejstaršího k 

nejmladšímu) a budou přijímány v tomto pořadí do výše povoleného počtu dětí 

uvedeného ve školském rejstříku. 

2) 

V případě volných míst po vyhovění žádostem posuzovaných v bodu 1),  budou 

posouzeny žádosti dětí, které dovrší tří let věku po 31. 8. 2022 s trvalým bydlištěm 

na území statutárního města Ostrava, kdy děti nemají staršího sourozence v MŠ. 

Žádosti budou seřazeny podle data narození (od nejstaršího k nejmladšímu) a budou 

přijímány v tomto pořadí do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském 

rejstříku. 

3) 

V případě volných míst po vyhovění žádostem posuzovaných v bodu 1) a 2),  budou 

posouzeny žádosti dětí, které dovrší tří let věku po 31. 8. 2022 s trvalým bydlištěm 

mimo území statutárního města Ostrava, kdy děti nemají staršího sourozence 

v MŠ. Žádosti budou seřazeny podle data narození (od nejstaršího k nejmladšímu) a 

budou přijímány v tomto pořadí do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 

školském rejstříku. 

 

V případě shody dne, měsíce a roku narození u posledních přijímaných uchazečů bude o jejich 

přijetí rozhodnuto losováním. 

      Losování žádostí o přijetí dětí, které dovrší tří let věku po 31. 8. 2022, proběhne v den určený 

ředitelkou školy. Zákonní zástupci uchazečů o něm budou informováni prostřednictvím webových 

stránek školy (www.mskrizikova.cz), e-mailem případně datovou schránkou pět dnů před termínem 

losování. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců uchazečů a pověřeného 

zaměstnance mateřské školy. Losování provede tento pověřený zaměstnanec a o losování bude 

vyhotoven písemný zápis. V případě mimořádných hygienických opatření bude jim průběh losování 

přizpůsoben. 

Kritérium trvalého bydliště dítěte a kritérium sourozence již navštěvujícího Mateřskou školu 

Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace, bude posuzováno ke dni podání žádosti. 

http://www.mskrizikova.cz/
http://www.mskrizikova.cz/
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K přijímacímu řízení budou zařazeny pouze žádosti doručené ve stanoveném termínu zápisu. 

 

 

Způsoby doručení žádostí: 

- osobním podáním do rukou ředitelky školy nebo zaměstnankyně sekretariátu v den zápisu   

- do datové schránky mateřské školy - není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS 

  zákonného zástupce 

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ 

- zásilkou doručenou prostřednictvím České pošty řádně označenou poštovním razítkem v termínu 

  zápisu (2.5. – 6.5.2022) 

 
Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického 

podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit 

podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V 

opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.  

Pokud žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude splňovat zákonné požadavky, bude 

zákonný zástupce uchazeče vyzván k jejich odstranění nejpozději do 13. 5. 2022. 

V případě, že zákonný zástupce uchazeče nedostatky do tohoto data neodstraní, bude na žádost 

pohlíženo jako na neplatnou. 

Kapacita mateřské školy je 120 dětí a předpokládaný počet uchazečů, kteří by mohli být přijati pro 

školní rok 2022/2023 je 44 uchazečů, tento počet je předběžný a může se změnit. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11.4.2022 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Petra Šrámek Zahradníková 


