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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské 

školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno 

v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými 

zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, přednost 

bude dána starším dětem.  

2. K přiznání jednotlivých kritérií slouží údaje uvedené v žádosti o přijetí. 

 

Při přijímání dětí vychází ředitelka MŠ z kritérií, která jsou uvedená v následující tabulce. 

 

 Kritéria  

1. děti ve věku 5 let (31. 8. 2022)     

 trvalý pobyt dítěte (městský obvod, statutární město Ostrava) 

 děti cizinců pokud doloží místo pobytu (městský obvod, 

statutární město Ostrava) 

 děti s trvalým pobytem mimo statutární město Ostrava 

Povinné 

předškolní 

vzdělávání 

2. děti ve věku 4 let (k 31. 8. 2022)     

 trvalý pobyt dítěte (městský obvod, statutární město Ostrava) 

 děti cizinců pokud doloží místo pobytu (městský obvod, 

statutární město Ostrava) 

 

3. sourozenec vzdělávající se ve stejné MŠ  
4. děti ve věku 3 let (k 31. 8. 2022)     

 trvalý pobyt dítěte (městský obvod, statutární město Ostrava) 

 děti cizinců pokud doloží místo pobytu (městský obvod, 

statutární město Ostrava) 

 

5. děti ve věku 2 let (k 31. 8. 2022)       

 trvalý pobyt dítěte (městský obvod, statutární město Ostrava) 

 děti cizinců pokud doloží místo pobytu (městský obvod, 

statutární město Ostrava) 

 

6. děti 2-leté s nástupem do MŠ nejdříve až ve dvou letech    

 trvalý pobyt dítěte (městský obvod, statutární město Ostrava) 

 děti cizinců pokud doloží místo pobytu (městský obvod, 

statutární město Ostrava) 

 

7. děti s trvalým pobytem mimo školský obvod  

 
  
 

Pro školní rok 2022/2023 je maximální kapacita mateřské školy 85 dětí, z toho 14 ve speciální 

třídě.                  

 

       

V Ostravě dne 22. února 2022 

 

 

 

Mgr. Radka Palátová 

ředitelka školy                           

 


