
Základní škola a mateřská škola Frýdek – Místek, El. Krásnohorské 2254, odloučené pracoviště: 

MŠ LÍSKOVECKÁ 2850, Frýdek – Místek 
 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 
Ředitel Základní školy a mateřské školy F-M, El. Krásnohorské 2254, odloučené pracoviště MŠ LÍSKOVECKÁ 2850, F-M 
stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou 
kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu dle organizačního opatření (v rozmezí daném ustanovením vyhlášky §2 
vyhlášky Č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s výjimkou povolenou na základě 
ustanovení §23 odst. 5 šk. zákona). 

1. Děti k povinné školní docházce v posledním roce předškolního vzdělávání před vstupem do základní školy 
v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona 

2. Děti, splňující očkování dle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví mimo děti v PPV 
3. Děti dle spádového obvodu 
4. Děti starší 3 let věku 
5. Děti zapsané na pravidelnou celodenní docházku  
6. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a sourozenci dětí, které navštěvují Základní školu a Mateřskou 

školu F-M, El. Krásnohorské 2254 
7. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 
8. Ostatní děti s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím 

 
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel Základní školy a mateřské školy F-M, El. Krásnohorské 
2254 na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického 
lékaře pro děti a dorost a dle toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci - Zákon o předškolním, 
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561/2004 Sb. 
Ředitel Základní školy a mateřské školy F-M, El. Krásnohorské 2254 rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, 
případně stanovuje zkušební dobu pobytu dítěte, jehož délka nepřesáhne 3 měsíce. 
Poznámky: 
Za děti v posledním předškolním ročníku s povinnou školní docházkou se pro školní rok považují ty, které v době od 
1. září do 31. srpna dovrší věku 6 let nebo v době od 1. září do 31. srpna dovrší věku nejvýše 7 let a mají rozhodnutím 
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.  
Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální 
důvody). 
Ředitel školy přijme děti dle kritérií do stanovené kapacity, neponechá pro odvolací řízení žádná volná místa na 
odvolání.  Pro školní rok 2021 – 2022 má MŠ dostatečnou kapacitu!                                                                                                                            
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Formulář žádosti a 
evidenční list dítěte je také zveřejněn na www stránkách školy – 5zsfm.cz v sekci MŠ – ZÁPIS DO MŠ 2020-21. 
K  ZÁPISU mohou od 2. – 16. 5. 2021 zákonní zástupci doručit potřebné dokumenty několika způsoby: 
 e-mailem msliskovecka@email.cz 
 datovou schránkou 
 osobně do MŠ Lískovecká 2850 v době od 10.00 – 12.00, nebo po tel. domluvě na tel. 734258516 
 nebo poštou. 
ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST, KOPII RODNÉHO LISTU, OBČANSKÉHO PRŮKAZU, OČKOVACÍHO PRŮKAZU VČETNĚ 
PŘEDNÍ STRANY SE JMÉNEM SPOLU S ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM K OČKOVÁNÍ, VLOŽTE DO OBÁLKY A4 NEBO 
DOKUMENTY NASKENUJTE A ZAŠLETE EL. POŠTOU E-MAILEM NEBO ČESKOU POČTOU, PŘÍPADNĚ DONESTE 
OSOBNĚ. 
PO OBDRŽENÍ VÁM BUDE PŘEDÁNO NEBO ZASLÁNO REGISTRAČNÍ  ČÍSLO, POD KTERÝM JE ŽÁDOST VEDENA.         
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se 
oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na webu MŠ a úřední desce nejdéle do 
30 dnů od ukončení zápisu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je součástí žádosti o přijetí. 
 
PODMÍNKY PRO UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže dítě je ve školní docházce 

s opakovanou absencí bez omluvy, dítě a zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná, 

dále v průběhu zkušební doby (na základě doporučení pediatra nebo ped.-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra),  pokud rodič uvedl 

nepravdivé údaje při přijímání do MŠ, nebo ředitel školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. 
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