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Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín stanovila touto směrnicí na základě ustanovení § 34 - 35 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen školský zákon) následující kritéria, podle nichž bude postupovat
při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a
Mateřské škole Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín , s místem
poskytovaného vzdělání Markova 1176, pro případ, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

Čl. 1
Obecná ustanovení
1. Předškolní vzdělávání se v souladu s § 34 školského zákona poskytuje dětem ve
věku od 2 do zpravidla 6 let.
2. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné (poslední rok předškolního
vzdělávání), nepožaduje škola doklad o očkování.
U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
3. K zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zákonní zástupci dítěte
prostřednictvím webových stránek mateřské školy informováni v souladu s § 34a
školského zákona o způsobech plnění povinného předškolního vzdělávání.
4. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na základě § 34a odst. 1 školského
zákona na státní občany České repu bliky, kteří pobývají na území České
republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na
území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání
se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením

Čl. 2
Organizace zápisu
1. Ředitelka školy stanovila po dohodě se zřizovatelem pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Markova ve Frenštátě pod
Radhoštěm termín 3. – 7. května 2021.
2. Zápis se uskuteční, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole,
vyplněním a podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Z důvodu
epidemiologických opatření je upřednostněna elektronická forma.

3. Žádost bude možné vyplnit v aplikaci Zápisy Online umístěné na webových
stránkách školy www.zstyrfren.cz nejdříve od 2. 5. 2021 a následně stáhnout
k podání. Žádost musí být doložena následujícími přílohami:
a) prostou kopií rodného listu dítěte
b) dokladem o řádném očkování dítěte potvrzeným praktickým dětským lékařem
(tiskopis ke stažení na webových stránkách školy)
4. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat následujícími
způsoby:
a) do datové schránky školy (ID ftz2gth)
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
na adresu sekretariat@zstyrfren.cz
c) poštou na adresu: ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm (obálku označit ZÁPIS DO MŠ MARKOVA)
d) osobní podání
5. K osobnímu podání jsou přednostně stanoveny dny 3. 5. až 5. 5. 2021
v čase od 10.00 do 16.00. Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v aplikaci Zápisy Online zákonní zástupci odevzdají do připravené schránky ve
vstupním prostoru mateřské školy (k dispozici zde budou také tiskopisy žádostí
k vyplnění).
Po tomto termínu budou přijímány žádosti pouze elektronicky a poštou,
nejpozději však do 7. 5. 2021.
6. V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na tel. 556 835 969 nebo na
e-mail: msmarkova1@seznam.cz.
7. Zastupuje-li dítě při zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné u
tohoto zástupce doložit jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a oprávnění
k zastupování.
Čl. 3
Přijímání dětí
1. Přednostně bez ohledu na níže uvedená kritéria budou v souladu s § 34
školského zákona přijaty děti ze školského obvodu mateřské školy, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
2. Při přijímání ostatních dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy
z následujících kritérií a bodového hodnocení. Přijaty mohou být děti dle takto
seřazených žádostí až do naplnění kapacity mateřské školy.

Kritérium
I.

II.

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu (Frenštát p. R.)
V případě občanů EU a cizinců pobyt ve školském obvodu
Trvalý pobyt dítěte mimo školský obvod (jiné obce)
Dosažený věk dítěte:

Bodové
hodnocení
5

0

III.

•
•
•
•
•
V MŠ

5 a více let věku k datu 31. 8. daného kal. roku
4 roky věku k datu 31. 8. daného kal. roku
3 roky věku k datu 31. 8. daného kal. roku
3 roky věku k datu 31. 12. daného kal. roku
3 roky věku po datu 1. 1. následujícího kal. roku
se již vzdělává sourozenec dítěte

5
4
3
2
0
1

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou žádosti
o předškolní vzdělávání seřazeny sestupně dle výše získaného bodového
hodnocení, v tomto pořadí bude rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte.
V případě rovnosti bodů, bude zohledněn věk dítěte, přednost budou mít starší
děti dle data narození.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy
na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě
také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Občané EU a cizinci doloží při zápisu prostou kopii povolení k pobytu v ČR.
3. Ředitelka školy v souladu se správním řádem poté rozhodne o přijetí nebo
nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, případně o přerušení nebo zastavení
řízení dle § 64-66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Čl. 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním.
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2021.
3. Tato směrnice ruší dřívější směrnici č. 2 ze dne 15. dubna 2020.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 31. března 2021

…………………………………
RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy

