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Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. 

 

Počet volných míst v mateřské škole pro rok 2021/2022 k datu vydání tohoto dokumentu: 40 
Tento počet je pouze předběžný a v průběhu správního řízení nebo po jeho ukončení se ještě může změnit. 

 

I. Termín zápisu pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022:  

4. 5. 2021, 6.00 – 16.30 hodin 

 

II. Způsoby podání žádosti: 

a. do datové schránky školy 

b. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte 

c. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

d. osobním podáním v mateřské škole – rezervace času předání dokumentů bude na 

webových stránkách školy spuštěna od 12.4.2021. V případě, že nebudete mít 

rezervovaný termín, žádost lze podat vhozením dokumentů do schránky mateřské 

školy (viz bod níže). Žádáme všechny o dodržení rezervovaného času z důvodu 

dodržení hygienických opatření vedoucích k ochraně zdraví nás všech.  

e. vhozením do schránky mateřské školy – u vchodu do kanceláře ředitelky školy (zelená 

budova).  

 

III. Žádost o přijetí a přílohy: 

a. Žádost o přijetí – dostupná od 12. 4. 2021 na https://ms.ostrava.cz/ nebo v tištěné 

podobě k vyzvednutí v kanceláři ředitelky školy. 

b. Doložení řádného očkování dítěte (Potvrzení lékaře) – součástí žádosti je lékařské 

potvrzení, které je stejně jako žádost k dispozici na https://ms.ostrava.cz/ nebo 

v tištěné podobě k vyzvednutí v kanceláři ředitelky školy. 

c. Kopie rodného listu 

d. Přijetí do logopedické třídy: kopie doporučení Školského poradenského zařízení 

k zařazení do logopedické třídy 

 

IV. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:  

a. O přijetí či nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne Mateřská škola 

Ostrava, Varenská 2a, p.o. prostřednictvím ředitelky školy ve správním řízení.  
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b. Zákonní zástupci budou mít možnost nahlédnout do spisu dítěte dne 11. 5. 2021 od 

10.00 do 13.00 hodin.  

c. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na 

veřejně přístupném místě (prosklené dveře zelené budovy) a na www stránkách školy 

(www.msvarenska.cz) po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte 

bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské 

škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude 

zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání 

požádat.  

d. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.  

e. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů ode 

dne podání žádosti.  

 

V. Informace o předškolním vzdělávání (PV): 

a. PV se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla 

od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do 

mateřské školy právní nárok.  

b. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušební doby pobytu dítěte v maximální délce 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné 

stanovit dítěti, pro které je PV povinné.  

 

VI. Informace o povinném předškolním vzdělávání (PV): 

a. Povinné PV pro školní rok 2021/2022 se vztahuje na děti, které do 31. 8. 2021 

dosáhnou 5 let a starší (odklad školní docházky). 

b. Tato povinnost se vztahuje: 

o na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 

dnů, 

o na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 

90 dnů,  

o na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší 

než 90 dnů, 

o na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

c. Pokud dítě, které do 31. 8. 2021 dovrší 5 let, ještě nedochází do mateřské školy, musí 

ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jiné vybrané mateřské škole v termínu 

zápisu pro PV. 

d. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné PV je považováno za přestupek. 

e. Povinné PV se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  

 

Mgr. Stanislava Korcová, dne 26. 3. 2021 
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