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Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023 
 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023 

Beru na vědomí, že v termínu zápisu 2. 5. – 6. 5. 2022 jsem povinen-a odevzdat vyplněnou Žádost o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání se všemi náležitostmi, ke kontrole údajů s sebou: rodný list dítěte, OP 

zákonného zástupce, který o přijetí k předškolnímu vzdělávání žádá.  

Následujícím dnem, tj. 7. 5. 2022 začíná lhůta pro správní řízení ve věci Přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. 

Beru na vědomí, že 9. 5. 2022, v době od 8:00 – 13:00 hodin, mám právo k nahlédnutí a vyjádření se k 

podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, či aby mi správní orgán pořídil kopii spisu nebo jeho částí (dle §38 

odst. 1 správního řádu). Po tomto datu bude vydáno rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, a zveřejněno na veřejně přístupném místě: mateřská škola, web školy. 

Kritérium Počet bodů   Bodové ohodnocení 
Dítě, které ve školním roce 2022/2023  

dosáhne 6 let věku (1. 9. 2016 – 31. 8.2017)                 10 
 

 

Dítě, které ve školním roce 2022/2023  

dosáhne 5 let věku (1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) 
 

 

                 9 
 

Dítě, které ve školním roce 2022/2023  

dosáhne 4 let věku (1. 9. 2018 – 31. 8. 2019) 

 

 

                 8 
 

Dítě, které ve školním roce 2022/2023         

dosáhne 3 let věku (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) 

           

                 6 
 

 

Trvalý pobyt dítěte na území statutárního 

města Ostrava (dále jen SMO) 

 

 

                 11 

 

Dítě s trvalým bydlištěm mimo SMO  

                 8  

Rodič je obeznámen s filosofií školy, 

zná její ŠVP, profilaci 

 

Celkem 

 

 

                 5 
 

 

 

  

Pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023, s nástupem dětí od 1. 9. 2022 

je volná kapacita pro 20 dětí, ve speciální třídě volná kapacita pro 3 děti. 

 

V Ostravě dne 25. 1. 2022 


