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                Ostrava, 31. 05. 2022 

 

Kritéria pro přijímání dětí z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání v Mateřské 

škole Ostrava, Varenská 2a, p.o. pro školní rok 2022/2023 

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 zvláštními právními 

předpisy: § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzděláváním (školský zákon) v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti 

školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské 

federace, v platném znění.  

Kritérium počet bodů 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne 5. roku věku s místem 
pobytu na území statutárního města Ostravy. 

30 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne 4. roku věku s místem 
pobytu na území statutárního města Ostravy. 

25 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne 3. roku věku s místem 
pobytu na území statutárního města Ostravy. 

20 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 5. roku věku 
s místem pobytu mimo území statutárního města Ostravy. 

15 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 4. roku věku 
s místem pobytu mimo území statutárního města Ostravy. 

10 

Dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 3. roku věku 
s místem pobytu mimo území statutárního města Ostravy. 

5 

Děti, které dosáhnou 3.roku po 31. 8. 2022. 0 
 

Splnění kritérií: 

Místo pobytu – ke dni podání žádosti. 

 

Uchazeči budou přijímání podle počtu bodů (od nejvyššího počtu k nejnižšímu). Jestliže bude 

počet uchazečů se stejným bodovým hodnocením takový, že v důsledku jejich přijetí by byl 

překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí uchazeči 

určí losováním (tj. přijati budou vylosovaní uchazeči). Losování proběhne v den určený 

ředitelkou školy. Zákonní zástupci uchazečů budou o něm informováni prostřednictvím 

webových stránek školy (www.msvarenska.cz) a dopisem, popřípadě datovou schránkou 

http://www.msvarenska.cz/
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nejméně 5 dnů před daným termínem losování. Losování proběhne za přítomnosti zákonných 

zástupců uchazečů. Losování provede náhodně vybraný zákonný zástupce. O losování bude 

vyhotoven písemný záznam.  

 

Kapacita mateřské školy: 109 dětí 

Počet volných míst pro školní rok 2022/2023: 0  

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 


