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Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Olbrachtova 
 

 

 

Směrnice pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

od následujícího školního roku, tj. od 1. 9. 2019 
 

 

 

Vypracovala Bc. Michaela Kolarzová 

vedoucí učitelka mateřské školy 

Schválil Mgr. Jana Petrová 

 ředitelka školy 

Směrnice nabývá 

účinnosti dne 

 

Závaznost směrnice je závazná pro ředitelku školy při rozhodování o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání 

Číslo jednací  

 
 

 

Na základě ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 2 odst. 2 vyhlášky 

MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydávám jako 

statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

Článek 1 

1. Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí 

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádostí) od následujícího školního roku a 

zveřejní je:  

                      - v elektronické podobě na webových stránkách školy: www.ulesakarvina.cz 

                      - na informační tabuli pro veřejnost v budově mateřské školy 

                      - na hlavních dveřích vstupu do mateřské školy. 

 

Podání žádostí pro školní rok od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020: 

Místo:    Mateřská škola na adrese Horova 655/2, 734 01 Karviná – Ráj 

Termín a doba: dne 14. 5. 2019 od 8.00 hod. do 16.15 hod. 

                            

 

Žádosti lze podávat po stanovených termínech, tzn. i v průběhu školního roku, je-li volná 

kapacita mateřské školy.  

 

2.  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte písemně nebo 

ústně do protokolu. 

http://www.ulesakarvina.cz/
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Formu podání si volí zákonný zástupce dítěte, proto tiskopis vypracovaný školou pro podání 

žádosti má pouze doporučující charakter. Podání žádosti ústně do protokolu znamená, že 

zákonný zástupce dítěte podá žádost ústně a ředitel školy s ním sepíše protokol, který musí 

mít všechny náležitosti jako písemná žádost. 

 

Žádost musí mít tyto náležitosti: 

- kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě 

jinou adresu pro doručování), 

- co žadatel žádá (přijetí dítěte, u kterého uvede identifikační údaje, k předškolnímu 

vzdělávání, od konkrétně uvedeného data do doby zahájení povinné školní 

docházky 

- označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována (ředitelce školy – jméno a 

příjmení, funkce, název a sídlo MŠ) 

- další náležitosti, které stanoví zákon (očkování – zákonný zástupce nemusí 

očkování dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné), 

- podpis osoby, která žádost podává (zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný 

zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat) 

 

 

Jednacím jazykem je jazyk český a v českém jazyce se vyhotovují všechny písemnosti 

(připouští se pouze slovenština). Písemnosti v cizím jazyce musí být doloženy v originálním 

znění spolu s úředně ověřeným překladem do češtiny.  

     

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 

průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 

Nemá-li žádost předepsané náležitosti, je povinen podavatel žádosti odstranit jejich 

nedostatky ve lhůtě 5 pracovních dnů od data podání žádosti nebo od data vyzvání podatele 

ředitelem školy ve stejné lhůtě. 

 

 Článek 2 

 

1. Dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  

se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí, dle rozhodnutí Rady města Karviné ze dne 

25. 9. 2016 je platná výjimka navýšení do 1 dětí z nejvyššího počtu dětí ve třídě. Pro školní 

rok 2019-2020 bude odloučené pracoviště Horova 655/2, Karviná - Ráj přijímat k 

předškolnímu vzdělávání 29 dětí. 

2.  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku nejdříve od dvou do šesti let. 

V mateřské škole probíhá předškolní vzdělávání ve čtyřech třídách s uspořádáním podle věku, 

jedna třída pro děti od 2 do 3,5 let a tři třídy pro děti zpravidla od 3 do 7 let.       

Článek 3 

1.  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení  

podle zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění a v souladu se zákonem 

č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

Správní řízení je zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce dítěte (účastníka řízení). 

Nemá-li podání předepsané náležitosti, ředitelka vyzve podatele k jejich odstranění (lhůta – 5 

pracovních dnů od vyrozumění). Ředitelka jako správní orgán zastavuje řízení, jestliže žadatel 

neodstranil podstatné nedostatky, které brání pokračovat v řízení nebo vzal svou žádost zpět. 

Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, požádat o informace k řízení a vyjadřovat se 
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k podkladům rozhodnutí počínajíc dnem zápisu do vydání rozhodnutí, které je zákonem 

stanoveno do 30 dnů od podání žádosti.  

  2. Podle novely školského zákona č.564/2004 Sb., bude rozhodnutí, kterým se vyhovuje 

žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí 

pod přiděleným registračním číslem, a to na přístupném místě ve škole: na veřejné nástěnce 

ve vstupní chodbě mateřské školy a současně na vstupních dveřích do mateřské školy, dále na 

webových stránkách školy: http://www.ulesakarvina.cz/uvodni_ms_valeji.html 

  Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.  Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

  V případě rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude předáno v písemné podobě do vlastních rukou 

  účastníka řízení nebo způsobem jiným, předem dohodnutým s účastníkem řízení. 

 

Článek 4 

 

1.  Ředitelka školy stanovila za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 

rok 2019-2020  kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných 

zákonnými zástupci dětí o přijetí bude převyšovat počet nabízených míst k předškolnímu 

vzdělávání ve jmenované mateřské škole. 

 

2. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku,  

tj.   2019/2020. 

 

A/ Dosažený věk dítěte k 31. 08. 2019:  

Dosažení věku:  

5 let a starší (OŠD) ze spádového obvodu     10 bodů 

3 až 4 roky ze spádového obvodu       9 bodů 

    2 až 3 let ze spádového obvodu      8 bodů 

5 let a starší (OŠD)        7 bodů 

3 až 4 roky         6 bodů 

    2 roky k 1. 9.          1 bod 

 

  B/ Důvody hodny zvláštního zřetele:  

V mateřské škole se již vzdělává sourozenec    2 body 

 

Při přijímání dětí bude ředitelka školy vycházet z výše uvedených kritérií, přednostně bude 

přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Bez ohledu na bodové hodnocení bude 

přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4. školského zákona vždy přijato dítě rok před 

nástupem povinné školní docházky ze spádového obvodu. 

V případě překročení kapacity počtu přijímaných dětí na šk. rok 2019/2020 ve spojení 

s dosažením shodného bodového hodnocení, bude přijetí dítěte řešeno transparentním 

losováním. 

 

                        

 

                                                                   ………………………………………………. 

                                                                                     Mgr. Jana Petrová 

                                                                                        Ředitelka školy 

                                                                            

 


