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Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Polárka 
pro školní rok 2022/2023 

 

Kritérium body 
body 
(dítě) 

Bydliště dítěte 
Trvalé bydliště v Kopřivnici, včetně 

místních částí  
10   

  Jiné bydliště 0   

Individuální situace dítěte 
MŠ nebo ZŠ 17. listopadu navštěvuje 
sourozenec dítěte (pro děti starší 3 let) 

3   

Věk dítěte k 31. 8. 2022 
  

5 let (předškoláci) 10   

3 – 4 let 5  

Při shodě bodů rozhoduje datum narození 
dítěte. Pořadí dětí je určeno posloupností 
dle data narození. 

 

  

  

    celkem:   

 
1) Do MŠ se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhnou 

nejméně třetího roku věku – Zákon č. 561/2004, par. 34, odst. 3, ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 
 
2) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 
školského zákona účinnost od 1. 1. 2017). 

 
3) Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona 

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, že lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad (lékařské potvrzení), že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné.  

 
4) Žádosti o přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou posuzovány individuálně. (Rodiče 

jsou povinni doložit podrobnou zprávu Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního 
pedagogického centra.) K přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo omezením je nutné doložit 
doporučení pro přijetí – lékařskou zprávu od odborných lékařů a vyjádření školského 
poradenského zařízení. 

 
*) Trvalý pobyt dítěte prokáže zákonný zástupce dítěte předložením občanského průkazu, ve kterém je 

uvedena shodná adresa trvalého pobytu s adresou trvalého pobytu dítěte uvedenou v Zápisním 
listě. Ten je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. Upřednostnění se týká též 
dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané 
třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení 
§20, odst. 2, písmeno d) školského zákona. Rodiče dětí, které v Kopřivnici dlouhodobě bydlí a nemají 
zde trvalé bydliště, prokážou tuto skutečnost platnou nájemní smlouvou. 

   

    

V Kopřivnici dne 7. 4. 2022     Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy 
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