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Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 

1. TERMÍN 

6. 5. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin   

2. ZÁPIS PRO DĚTI: 

 

a) VĚK DÍTĚTE – 5 let k 31. 8. 2022 - povinné předškolní vzdělávání  

b) VĚK DÍTĚTE – dítě mladší 5 let k 31. 8. 2022  

viz. Kritéria pro přijímání 

  

3. ORGANIZACE ZÁPISU 

 

Zápis proběhne elektronicky 

- od 18. 4. 2022 bude zpřístupněna registrace na portálu předškolního vzdělávání 

https://ms.ostrava.cz   
- Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne prostřednictvím PORTÁLU 

PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (ms.ostrava.cz), kde si zákonný zástupce 

vygeneruje žádost. 

- V den zápisu, tj.6.5.2022, v době od 8:0 -16:00 hodin je nutné vyplněnou a vytištěnou 

Žádost (včetně příloh) podat osobně v kanceláři školy nebo doručit dle uvedeného 

postupu viz. níže. 

 

Tiskopisy k zápisu: 

 Vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.  

 Doklad o očkování (příloha) potvrzený lékařem – netýká se dítěte, které plní 

povinné předškolní vzdělávání. Součástí tiskopisu je dále „Vyjádření lékaře ke 

zdravotnímu stavu dítěte“, které lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí. 

 Kopie rodného listu dítěte (příloha).  

 

Možnosti doručení: 

 Osobním podáním v kanceláři základní školy v den zápisu tj. 6.5.2022 v době 

od 8:00 – 16:00 hodin 

 Do datové schránky n6qmf9v 

 E-mailem s elektronickým podpisem 

 Poštou 

 

4. VOLNÁ MÍSTA 

 

Celková kapacita mateřské školy: 60 

z toho počet volných míst ve školním roce 2022/2023:  20 

Počet volných míst se může změnit podle počtu vydaných rozhodnutí o odklad 

povinné školní docházky. 

 

 

 

http://www.zs-proskovice.cz/
https://ms.ostrava.cz/


Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace 

Staroveská 66/62, 724 00 Ostrava-Proskovice 

596768290 e-mail: zs@zs-proskovice.cz, www.zs-proskovice.cz, DS: n6qmf9v 

2 Informace k zápisu do MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

5. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Na webových stránkách školy a na vývěsní desce u vchodu školy bude vyvěšen 

seznam registračních čísel přijatých dětí. 

Rozhodnutí vydá ředitelka školy do 3. 6. 2022. 

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v ředitelně 

školy. 

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. 

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 

15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení. 

  

6. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte (v případě naplnění kapacity školy) vydá ředitelka školy 

do 3. 6. 2022. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí 

do vlastních rukou. 

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 

15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení. 

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy základní školy, 

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Proskovice, 

Staroveská 62, příspěvková organizace. 

 

7. STANOVENÍ KRITÉRIÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

- Ředitelka školy stanoví následující 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 překročí stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

- Do MŠ lze přijmout pouze tolik dětí, kolik míst se pro daný školní rok uvolní.  

 

- Jednotlivým kritériím odpovídají body, které budou přiděleny uchazečům. 

 

- Součet bodů a stáří dětí rozhodne o sestavení pořadí podle priorit.  

 

- V případě rovnosti získaných bodů více uchazeči rozhodne o přednosti přijetí datum 

narození dítěte (starší dítě má přednost před mladším).  

 

- V případě stejného data narození rozhodne o pořadí uchazeče losování. Tento postup 

se použije pouze v případě, pokud by se rozhodovalo o posledním volném místě. 

Losování provede ředitelka mateřské školy za přítomnosti zákonných zástupců 

uchazečů. Z losování bude pořízen videozáznam. 

 

- Nepřijaté děti budou seřazeny podle priorit do seznamu čekatelů na uvolněné místo v 

MŠ během školního roku. 

 

 

http://www.zs-proskovice.cz/
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8. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

 
KRITÉRIA 

BODOVÉ 

HODNOTY 

1. 

Podle zákona 178/2016 Sb. se do mateřské školy přednostně 

přijímají děti, které  do 31. 08. daného roku dosáhnou 5 let věku a 

děti s odloženou školní docházkou – povinnost předškolního 

vzdělávání, které mají trvalý pobyt na území statutárního města 

Ostravy, městský obvod Proskovice. 

25 

2. 

Podle zákona 178/2016 Sb. se do mateřské školy přednostně 

přijímají děti, které  do 31. 08. daného roku dosáhnou 5 let věku a 

děti s odloženou školní docházkou – povinnost předškolního 

vzdělávání, které mají trvalý pobyt na území statutárního města 

Ostravy. 

21 

3. 
Dítě, které nejpozději před 01. 09. daného roku dosáhne 4 let 

věku a má trvalý pobyt na území statutárního města Ostravy, 

městský obvod Proskovice. 

20 

4. Dítě, které nejpozději před 01. 09. daného roku dosáhne 4 let 

věku a má trvalý pobyt na území statutárního města Ostravy. 
16 

5. 
Dítě, které nejpozději před 01. 09. daného roku dosáhne 3 let 

věku a má trvalý pobyt na území statutárního města Ostravy, 

městský obvod Proskovice. 

15 

6. Dítě, které nejpozději před 01. 09. daného roku dosáhne 3 let 

věku a má trvalý pobyt na území statutárního města Ostravy. 
11 

7. 

Děti, které nemají trvalý pobyt na území statutárního města 

Ostravy. 

Děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího (6 let) po nejmladší 

(k 31. 08. daného roku dosáhne 3 roky) do počtu volných  míst 

v MŠ  

10 

8. Ve organizaci (MŠ i ZŠ) se již vzdělává sourozenec. 3 

9. Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně). 2 

10. 

Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří 

let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním. Nebo pokud má doklad, že 

je proti nákaze imunní, nebo se nemůže podrobit očkování pro 

trvalou kontraindikaci. Mateřská škola nezajišťuje přebalování 

dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků. 

0 

 

http://www.zs-proskovice.cz/

