
 

 

         Ostrava, 29. 04. 2019 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 

Ostrava, Varenská 2a, p.o. pro školní rok 2019/2020 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. 

(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 vždy přijato dítě, které dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné 

školní docházky a jehož trvalé bydliště je na území statutárního města Ostrava. 

Kritérium počet bodů 

Dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne 4. roku věku s trvalým 
bydlištěm na území statutárního města Ostravy. 

30 

Dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne 3. roku věku s trvalým 
bydlištěm na území statutárního města Ostravy. 

25 

Dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne nejméně 5. roku věku 
s trvalým bydlištěm mimo území statutárního města 
Ostravy. 

20 

Dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne nejméně 4. roku věku 
s trvalým bydlištěm mimo území statutárního města 
Ostravy. 

15 

Dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne nejméně 3. roku věku 
s trvalým bydlištěm mimo území statutárního města 
Ostravy. 

10 

Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Mateřskou školu Ostrava, 
Varenská 2a, p.o. 

5 

Děti, které dovrší věku 3 let po 31. 8. 2019 a nemají v MŠ staršího sourozence, budou seřazeny 

dle věku (od nejstarší po nejmladší) a budou přijaty v tomto pořadí až do výše povoleného 

počtu dětí dle kapacity školy.  

Kapacita mateřské školy: 115 dětí 

Počet volných míst pro školní rok 2019/2020: 29 dětí 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 


