Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zápis do Mateřské školy P. Lumumby 14, Ostrava – Zábřeh pro školní rok 2022/2023
Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si zákonní zástupci mají možnost vyplnit na portále
ms.ostrava.cz již od 18. 4. 2022, vytištěné žádosti spolu s potřebnými přílohami pak doručí do
MŠ v termínu zápisu - od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022.
Na základě řádně vyplněné a odevzdané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel školy
rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
V případě odevzdaných přihlášek nad volnou kapacitu MŠ pro rok 2022/2023 bude ředitel školy
při rozhodování o přijetí přihlížet k níže uvedeným kritériím.
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (stupeň priority):
1.
2.
3.

Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 5 let věku – povinné předškolní vzdělávání
Docházka sourozence do Základní školy a mateřské školy, Ostrava – Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (ZŠ i MŠ)
Ostatní děti ze spádové oblasti mateřské školy (s trvalým pobytem na území města
Ostravy)
Děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst MŠ.

Pokud při zápisu nebude naplněna kapacita mateřské školy, budou k předškolnímu vzdělávání přijaty
i děti, které k 31. 1. 2023 nedovrší věku 3 let. I v tomto případě bude bráno v úvahu datum narození
dítěte. Dítě však musí být v době nástupu do MŠ schopno samostatně chodit, jíst lžící, pít z hrnečku
nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, komunikovat s dospělou osobou a reagovat na její pokyny.
Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), s výjimkou povinného předškolního
vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno do 11. 5. 2022
zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, t.j.
hlavních dveřích mateřské školy a internetových stránkách školy po dobu 15 dnů. Součástí
rozhodnutí je datum zveřejnění. Výsledek zápisu bude rovněž k dispozici na Portále předškolního
vzdělávání po zadání registračního čísla.

Děti mohou být přijaty i v průběhu školního roku, pokud to volná kapacita MŠ dovolí.

V Ostravě – Zábřehu dne 21. 2. 2022

Mgr. Pavel Olšovský, ředitel školy

