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 Č.j.:________________________                                                                       V Ostravě, 30. 03. 2020  
 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 

Mateřské škole Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace 

pro školní rok 2020/2021 
  

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).  
 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.1 
školského zákona přijato dítě, které do 31.8.2020 dosáhne pátého roku věku a pro které je do 
zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání povinné. 
 

Kritérium Bodové ohodnocení 

Dítě, které do 31. 8. 2020 dosáhne 4. roku 
věku s trvalým bydlištěm na území 
statutárního města Ostravy. 

30 

Dítě, které do 31. 8. 2020 dosáhne 3. roku 
věku s trvalým bydlištěm na území 
statutárního města Ostravy. 

25 

Dítě, které do 31. 8. 2020 dosáhne nejméně 4. 
roku věku s trvalým bydlištěm mimo území 
statutárního města Ostravy. 

20 

Dítě, které do 31. 8. 2020 dosáhne nejméně 3. 
roku věku s trvalým bydlištěm mimo území 
statutárního města Ostravy.  

15 

Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje 
Mateřskou školu Ostrava, Křižíkova 18, 
příspěvková organizace 

5 

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

V případě, že počet uchazečů o přijetí,  kteří jsou v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace, přijímáni k předškolnímu 
vzdělávání, je takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí 
uvedený ve školském rejstříku, postupně se použijí následující pravidla určující přijaté uchazeče:  
 



            Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace 

 

 

 
 Str. 2 

K předškolnímu vzdělávání jsou nejprve přijati uchazeči, kteří jsou přednostně přijímáni k 
předškolnímu vzdělávání a kteří jsou současně od 1. 9. 2020 povinni plnit povinnost předškolního 
vzdělávání. 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).  
 

Přijímání dětí, které dovrší věku 3 let po 31.8.2020 s trvalým bydlištěm na území 
statutárního města Ostrava: 

 

Bod 1 Žádosti děti, které dovrší tří let věku po 31.8.2020 s trvalým bydlištěm na území 
statutárního města Ostrava, kdy děti nemají staršího sourozence v MŠ budou 
seřazeny podle data narození (od nejstaršího k nejmladšímu) a děti budou přijímány 
v tomto pořadí do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

Bod 2 Žádosti děti, které dovrší tří let věku po 31.8.2020 s trvalým bydlištěm mimo území 
statutárního města Ostrava, budou teprve po umístění dětí splňující podmínky 
uvedené v Bodu 1 seřazeny podle data narození (od nejstaršího k nejmladšímu) a 
budou přijímány v tomto pořadí do výše povoleného počtu uvedeného ve školském 
rejstříku. 

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

Losování proběhne v den určený ředitelkou mateřské školy, o kterém jsou zákonní zástupci 
uchazečů informováni prostřednictvím webových stránek www.mskrizikova.cz a dopisem, 
popřípadě datovou schránkou nejméně s desetidenním předstihem. Losování proběhne za 
přítomnosti zákonných zástupců uchazečů. Losování provede ředitelka Mateřské školy Ostrava, 
Křižíkova 18, příspěvková organizace a o losování bude pořízen písemný záznam.  
 

Splnění kritéria pro trvalé bydliště bude posuzováno pro stanovený den a čas zápisu 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

 
K přijímacímu řízení budou zařazeny pouze žádosti doručené ve stanoveném termínu 

zápisu.  
 
Pokud žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude splňovat zákonné 

požadavky, bude zákonný zástupce uchazeče vyzván k jejich odstranění nejpozději do 13. 5. 2020. 
V případě, že zákonný zástupce uchazeče nedostatky do tohoto data neodstraní, bude na žádost 
pohlíženo jako na neplatnou. 
 
 Předpokládaný počet uchazečů, kteří by mohli být přijati pro školní rok 2020/21 je 42 
uchazečů, tento počet je předběžný a může se změnit. 

 
Zpracovala Mgr. Petra Šrámek Zahradníková 

ředitelka školy 
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