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Směrnice nabývá účinnosti dne:
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Ředitelka Mateřské školy Hlučín, Severní, příspěvkové organizace, stanovila následující
kritéria, podle kterých 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 k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole.
Směrnice byla zpracována v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
I.
Volná místa
– počet míst se může změnit dle počtu podaných žádostí a vydaných rozhodnutí o odklad školní
docházky
Pracoviště MŠ Severní 19

6 dětí – běžné třídy
4 děti – Montessori třída

Pracoviště MŠ Dr. Ed. Beneše 1

12 dětí - běžné třídy

Celková kapacita mateřské školy

133 dětí

II.

Podmínky přijetí

V souladu s Opatřením k zápisu do MŠ bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve škole.
Podání „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ v termínu od 3. 5. do 7. 5. 2021
Způsob podání žádosti pro obě mateřské školy:
- Do datové schránky školy: 7arkrdm
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
severni@mshlucin.cz
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Poštou na adresu: Severní 1261/19, 748 01 Hlučín
Osobní podání do schránky v místě sídla ředitelky školy na ul. Severní 19.

Dokumenty (formuláře), které je nutno doložit naleznete na webových stránkách
školy nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole:
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- Potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení, a že je řádně
očkováno.
MŠ může, podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Nevztahuje se na děti v povinném předškolním vzdělávání.
Zákonní zástupci informují školu o jakýchkoliv zvláštnostech – fyzických, psychických. Sdělují, zda je dítě
v péči neurologa, psychiatra, SPC, PPP apod.

III.

Prostá kopie rodného listu dítěte
Dotazník k zájmu o MŠ a třídu
Zájemci o zařazení do logopedické třídy: doporučení z vyšetření v SPC

Kritéria pro přijetí
Pro zařazení do běžné a Montessori třídy:

1. Povinné předškolní vzdělávání: Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. 9. 2021
do 31. 8. 2022 (nar. 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016) a děti s odkladem povinné školní docházky, které
mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy.

2. Čtyřleté a tříleté děti dle věkové posloupnosti: Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018
mající trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy.

3. Sourozenci zapsaných dětí narození do 31. 8. 2018 dle věkové posloupnosti a přihlášení
k celodenní docházce.

4. V případě nenaplnění kapacity dětmi ze spádové oblasti, budou přijaty ostatní děti
dle věkové posloupnosti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy.

5. Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok a budou přijaty pouze v případě
nenaplnění kapacity školy.
Děti budou do tříd rozděleny dle preferencí zákonných zástupců vyplněných
v Dotazníku k zájmu o MŠ a třídu.
Pro zařazení do speciální logopedické třídy (třída může být naplněna do kapacity 14 dětí)

1. Platné doporučení ze SPC pro vady řeči.
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2. Děti budou přijaty dle věkové posloupnosti.

-

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34a odst. 5 školského zákona i jiným
způsobem:
individuálním vzděláváním dítěte na základě oznámení mateřské škole (podrobně popsáno v §
34b školského zákona);
vzděláváním v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní
docházky;
vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění
povinné školní docházky.

Doplňující kritéria
1. V případě stejného data narození rozhodne o pořadí uchazeče losování. Tento postup se použije
pouze v případě, pokud by se rozhodovalo o posledním volném místě.
2. Losování provede ředitelka mateřské školy za přítomnosti zákonných zástupců uchazečů.
Z losování bude pořízen videozáznam.

IV.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo a zasláno na e-mail uvedený v žádosti o přijetí.
O přijetí nebo případném nepřijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Na veřejně
přístupném místě školy – na hlavních dveřích a webových stránkách školy
www.skolka.hlucin.com bude zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí.
Termín zveřejnění je stanoven nejpozději na 28. 05. 2021. Seznam bude zveřejněn po dobu
nejméně 15 dnů.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.
Případný termín třídní schůzky nebo osobní konzultace pro zákonné zástupce přijatých dětí
bude stanoven dle vyvíjející se situace šíření Covid-19 v ČR na webových stránkách školy
a oznámen zákonným zástupcům e-mailem.
Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona
v platném znění (tj. plnění právní povinnosti).
Správcem osobních údajů je Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, zpracovávané osobní údaje jsou ukládány
po dobu stanovenou dle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění. Pověřenec pro ochranu osobních údajů.:
Luděk Mandok, ludek.mandok@autocont.cz.
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Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo
požadovat opravu svých osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů (pokud jsou udány důvody), právo na omezení
zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti Správci osobních údajů stížnost.
V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně osobních údajů nebo výkonu Vašich práv neváhejte kontaktovat naše
pracovníky, kteří jsou plně připraveni poskytnout Vám plný informační servis nebo pomoci s naplněním Vašich práv. V takových
případech kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.: Luďka Mandoka, ludek.mandok@autocont.cz.

V Hlučíně dne 15. 3. 2021

Mgr. Kateřina Boková, ředitelka

