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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí 

pro mateřskou školu.  

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku 

povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let. Od začátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je 

předškolní vzdělávání povinné.  

 

 

II. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

V případě, že se přihlásí v přijímacím řízení více dětí, než je kapacita mateřské školy, 

proběhne přijímání v pěti kolech. Ředitelka školy pak vychází z následujících kritérií: 

1. Kritéria pro první kolo přijímacího řízení 

1.1 Podle ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona a podle ustanovení obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2018 vydané zastupitelstvem města Havířova bude přednostně přijato dítě 

k povinnému předškolnímu vzdělávání  ze III. školského obvodu MŠ (který tvoří části 

města Havířov-Bludovice a Havířov-Dolní Datyně). 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

1.2 Dále bude přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku 

věku, ze III. školského obvodu MŠ (který tvoří části města Havířov-Bludovice a Havířov-

Dolní Datyně). 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

2. Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení 

2.1 Ve druhém kole přijímacího řízení bude přijato dítě k povinnému předškolnímu 

vzdělávání s trvalým pobytem na území města Havířova.  

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

2.2 Poté bude přijato dítě, kterému se v mateřské škole vzdělává sourozenec, a které 

dosáhne nejpozději do konce tohoto kalendářního roku tří let. 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 



3 

 

2.3 Následně bude ve druhém kole přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne 

nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem na území města Havířova. 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

3. Kritéria pro třetí kolo přijímacího řízení 

Ve třetím kole bude přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího 

roku věku, s trvalým pobytem v obci Horní Bludovice. 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

4. Kritéria pro čtvrté kolo přijímacího řízení 

Ve čtvrtém kole bude přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího 

roku věku, s trvalým pobytem mimo území města Havířova a mimo obec Horní 

Bludovice. 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

5. Kritéria pro páté kolo přijímacího řízení 

5.1 V pátém kole bude přijato dítě dvouleté ze III. školského obvodu MŠ (který tvoří části 

města Havířov-Bludovice a Havířov-Dolní Datyně). 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

5.2 Následně bude přijato dítě dvouleté s trvalým pobytem na území města Havířova. 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

5.3 Dále bude přijato dítě dvouleté s trvalým pobytem v obci Horní Bludovice. 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

5.4 Na závěr bude přijato dítě dvouleté, s trvalým pobytem mimo území města Havířova a 

mimo obec Horní Bludovice. 

V případě, že se těchto dětí přihlásí víc, než umožňuje kapacita mateřské školy, budou 

posuzovány podle data narození, přednostně bude přijato dítě narozené dříve. 

 

Ve všech případech rozhodování o přijetí dětí se stejným datem narození, např. u dvojčat, 

kdy přijetí obou dětí neumožní kapacita mateřské školy, bude přijato dítě, jehož písmena 

prvního křestního jména jsou v abecedě dříve. 

 

III. 

Podmínky pro zahájení správního řízení 

Po ukončení zápisu k předškolnímu vzdělávání bude zahájeno správní řízení dle zákona 

500/2004 Sb., správní řád.  

 

 

                 

                        Mgr. Jiřina Sivá 

                       ředitelka školy 


