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Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 
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 
3. Děti starší 3 let věku 
4. Děti zapsané na pravidelnou celodenní docházku  
5. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a sourozenci dětí, které navštěvují Základní školu a Mateřskou 

školu F-M, El. Krásnohorské 2254 
6. Děti dle spádového obvodu 
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).  
MŠ PŘIJÍMÁ I DĚTI Z JINÝCH SPÁDOVÝCH OBVODŮ. Pro školní rok 2020 – 2021 má MŠ dostatečnou kapacitu! 
Ředitel školy přijme děti dle kritérií do stanovené kapacity, neponechá pro odvolací řízení žádná volná místa na 
odvolání.  Pro školní rok 2020 – 2021 má MŠ dostatečnou kapacitu!                                                                                                                            
Formulář žádosti a evidenční list dítěte je PŘILOŽEN. Není vyžadováno potvrzení od dětského lékaře. 
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ LÍSKOVECKÁ VE DNECH STANOVENÝCH ZŘIZOVATELEM 
 A TO OD 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020 SE BUDE KONAT NĚKOLIKA MOŽNÝMI ZPŮSOBY. 
 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE MÁ TYTO MOŽNOSTI: 

1. elektronicky:   
ZAŠLE ŽÁDOST,  EVIDENČNÍ LIST (1. i 2. stranu),  KOPII  OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE A KOPII SVÉHO 
OBČANSKÉHO PRŮKAZU NA E-MAIL MŠ msliskovecka@email.cz 
 MŠ ZAEVIDUJE ŽÁDOST A  SPOLU S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM ZAŠLE OBRATEM ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI 
INFORMACI O TERMÍNU A ČASE, KDY JE NUTNO DOSTAVIT SE OSOBNĚ K PODPISU  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, 

mailto:msliskovecka@email.cz


 
 (pokud bude Žádost do MŠ vyplněná na PC s uznávaným elektronickým podpisem zákonný zástupce 
nebude MŠ kontaktován k osobnímu podpisu) 
 

2. prostřednictvím datové schránky: 
DATOVÁ SCHRÁNKA ZŠ A MŠ FRÝDEK – MÍSTEK, EL. KRÁSNOHORSKÉ 2254, ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ 
MŠ LÍSKOVECKÁ JE: CXCJGGP 
 Pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců zřízenou datovou schránku, může zaslat žádost, evidenční 
list oboustranně vyplněný, kopii očkovacího průkazu a kopii svého OP jejím prostřednictvím. Zprávu 
poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána.  
Dokumenty zaslané tímto způsobem není nutno potvrzovat ani osobně v MŠ. Datová schránka musí být 
zřízena jako podnikatel sám nebo jako soukromá osoba. Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové 
schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) 
společnosti.  Registrační číslo bude zasláno zákonnému zástupci na e-mail uvedený v žádosti. 
 

3. poštou: 
 zákonný zástupce všechny dokumenty – ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST, KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE 
A SVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU zašle českou poštou na adresu MŠ: 
MŠ LÍSKOVECKÁ 2850 
738 01 FRÝDEK - MÍSTEK  
Registrační číslo bude zasláno zákonnému zástupci na e-mail uvedený v žádosti. 
 

4. osobní podání: 
 v případě osobního podání žádosti se zákonný zástupce objedná telefonicky na telefonním 
čísle 734258516 nebo 555 557 719 v pondělí 4. 5. 2020 v čase 8 - 12h. a 11. 4. 2020 v čase 8 – 12h. Tímto 
bude zamezeno vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách mateřské školy. 
 
 Vážení rodiče, podáváte žádost o přijetí  Vašeho dítěte k základnímu vzdělání. O přijetí rozhodne ředitel 
ve správním řízení. Seznam o rozhodnutí přijetí bude zveřejněn na webu školy www.5zsfm.cz a vývěsce 
mateřské školy. Předpokládaný termín zveřejnění je 1. 6. 2020.  
Z tohoto důvodu si, prosím, poznačte registrační číslo, které Vám bude zasláno. Pod tímto číslem bude 
Vaše dítě vedeno. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) bude zákonnému zástupci předložen 
k podpisu před započetím správního řízení.  
 

 

http://www.5zsfm.cz/

