
 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 

se uskuteční 3. a 4. 5. 2023  

bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole 

A) Podmínky zápisu  

o Podání Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   

(Žádosti ke stažení na portálu https://ms.ostrava.cz, budou k dispozici od 20. 04. 2023). 

o Způsoby podání žádostí pro obě mateřské školy: 

 osobním podáním do rukou ředitelky na MŠ Blanická od 8:00-15:30 hodin, 

 do datové schránky mateřské školy: jj6kwnj  

(žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce), 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ, 

 poštou na adresu: Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace 

                                Blanická 154/180, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

(datum podání na poště nejpozději 4. května 2023). 

 

B) Doklady, které je nutno doložit a kde je naleznete: 

 Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,  

(všimněte si, že žádost má registrační číslo, které si poznamenejte. Pod tímto číslem pak 

zjistíte, zda Vaše dítě bylo přijato). 

 vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte - doklad o očkování potvrzený lékařem,  

(děti předškolního věku narozené do 31. 8. 2018 očkování dokládat nemusejí). 

 kopie rodného listu dítěte. 

o Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyjádření lékaře ke zdravotnímu 

stavu dítěte naleznete: 

 na PORTÁLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA OSTRAVY, kde je nutné provést registraci dítěte.         

o Postup registrace: 

 https://ms.ostrava.cz - pokračovat na Žádosti a přijímací řízení – Žádost pro školní 

rok 2023/2024 – zvolit Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá – vyplnit Žádost o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání – žádost nejdříve Registrovat – zvolit Tisk – 

Vyjádření lékaře (součástí žádosti) nechat potvrdit pediatrem a doručit do Vámi 

zvolené MŠ.  

http://www.skolkaexilu.cz/dokumenty/
https://ms.ostrava.cz/
https://ms.ostrava.cz/


(podrobný Návod k podání Žádosti o přijetí do MŠ naleznete na webových stránkách naší 

MŠ). 

 

C) Doba na rozhodnutí o přijetí 

 Do 8. května musíme vyčkat na zásilky doručované poštou, 

 všechny žádosti budou vyřizovány najednou, neplatí přednost dřívějšího doručení, 

  pro školní rok 2023/2024 předpokládáme cca 38 volných míst, tj.  

 MŠ Blanická:    cca 20 

 MŠ Mitrovická: cca 18. 

 

D) Kritéria přijímání dětí  

- Trvalý pobyt dítěte v obci Ostrava (spádová oblast), městském obvodu Stará Bělá,  

ve kterém mateřská škola sídlí: 

a) Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního 

roku (předškolní děti – povinnost zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon).  

b) Děti starší 4 let.  

c) Děti starší 3 let podle data narození (starší mají přednost před mladšími).  

- Trvalý pobyt dítěte v jiném městském obvodu Ostravy nebo jiné obci: 

a) Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího 

             kalendářního roku (předškolní děti – povinnost zákona 561/2004 Sb. - školský zákon). 

b) Děti starší 4 let z jiné obce, které předloží přihlášku v řádně ohlášené termínu podle 

data narození (starší mají přednost před mladšími)  

c) Děti starší 3 let z jiné obce, které předloží přihlášku v řádně ohlášené termínu podle 

data narození (starší mají přednost před mladšími).  

- Děti mladší 3 let s trvalým pobytem v městském obvodu Stará Bělá pouze v případě 

volné kapacity (starší mají přednost před mladšími). 

- Děti mladší 3 let z jiného městského obvodu Ostravy pouze v případě volné kapacity 

(starší mají přednost před mladšími). 

o Žádosti budou seřazeny podle kritérií a vyhodnoceny podle počtu bodů. 

(celý dokument Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na webových 

stránkách naší MŠ), 

o bude-li nějaký podklad chybět, sami Vás kontaktujeme, aby nic nebránilo přijetí 

dítěte. 

 



E) Jak se dozvíte výsledek 

o MŠ zveřejní registrační čísla přijatých dětí nejpozději do 25. 5. 2023 na webových 

stránkách i dveřích obou MŠ, 

(Vaše dítě bude uvedeno pod registračním číslem, který jste si opsali z žádosti) 

o v případě nepřijetí dítěte připravíme písemné rozhodnutí, které Vám zašleme poštou. 

 

F) A co dál? 

o Prozatím trénujte samostatnost Vašeho dítěte: 

 schopnost odloučit se od pečující osoby, 

 zachovávat hygienu,  

 samostatně jíst a pít běžnou stravu,  

 svlékat oblečení,  

 komunikovat s ostatními lidmi. 

o První informativní schůzku plánujeme v červnu. Další  informace a podrobnosti 

budeme průběžně zveřejňovat. 

 

Těšíme se na Vás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Lenka Lašanová, ředitelka 


