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Ředitelka Mateřské školy Studénka, Komenského 700, příspěvkové organizace stanovuje
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2
písm. b) zákona č. 561/2001 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 v případě, kdy počet žádostí převýší možnosti
mateřské školy.
Přednostní přijímání dětí.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však od dvou let věku.
Pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, je předškolní
vzdělávání povinné. K předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Studénka budou tyto děti,
jejichž trvalý pobyt je ve spádové oblasti Studénka a Nová Horka, přijímány přednostně.
Náležitosti žádostí
Žádost musí obsahovat originál lékařského potvrzení o tom, že se dítě podrobilo
pravidelnému očkování, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Přílohou žádosti je
kopie rodného listu dítěte a v případě zákonného zástupce, který není uveden v rodném listu
dítěte, také rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Žádosti o přijetí dítěte s povinným
předškolním vzděláváním se mohou dokládat bez lékařského potvrzení.
Žádost o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se dokládá zprávou nebo
doporučením školského poradenského zařízení.
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Posuzování žádostí
Všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou posuzovány ve správním řízení1
stejným způsobem, tzn. podle kritérií uvedených v příloze č.1. Děti budou přijímány podle
dosaženého nejvyššího počtu bodů. Postupuje se od nejvyššího k nejnižšímu počtu bodů.
V případě shodnosti počtu bodů budou upřednostněny starší děti podle data narození.
V případě shodnosti bodů u dětí se stejným dnem narození se rozhodne losováním.
Dítě, které k 31.prosinci současného kalendářního roku nedosáhne tří let (dvouleté) lze k
předškolnímu vzdělávání přijmout pouze do volné kapacity na pracoviště MŠ Poštovní a MŠ
Nová Horka, a to za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
 dítě musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým
programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem,


je přiměřeně samostatné, tzn. umí se částečně obléknout, komunikovat,
samostatně jíst lžící, napít se z hrníčku, používat WC, začlení se přiměřeně do
kolektivu dětí.
V případě přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte mladšího tří let stanoví ředitelka dítěti
zkušební pobyt v délce tří měsíců, ve kterém bude ověřováno splnění výše uvedených
podmínek.
Rozhodování a způsoby oznamování rozhodnutí
Při rozhodování se ředitelka MŠ řídí zásadou předvídatelnosti, vyřizování bez zbytečných
průtahů, zajištění nestrannosti a rovného přístupu k osobám dotčeným správním řízením.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
žadatele. Vyvěšením seznamu nejméně po dobu 15 dnů se oznámení považují za doručená.
Rozhodnutí, kterým se žádosti nevyhovuje, se oznamuje doručením do datové schránky
zákonného zástupce nebo písemně s doručenkou na adresu trvalého pobytu.

Závěrečná ustanovení
Kritéria jsou zpracována v souladu s Doporučením veřejné ochránkyně práv k rovnému
přístupu k předškolnímu vzdělávání ze dne 22.3.2018, č.j. KVOP-13417/2018.
Vnitřní předpis VP 2/2021 nabývá účinnosti dnem 3.5.2021 a je závazný pro zaměstnance
MŠ Studénka, kteří se podpisem zavazují k jejímu dodržování. Jeho nedílnou přílohou jsou
kritéria zápisu na daný školní rok.
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
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