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 Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
 

v y d á v á 

 
 
 

S M Ě R N I C I 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 
 
 

§ 1 
 

Základní ustanovení 

 
1. 01 Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria, podle nichž bude postupováno při rozhodování na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 (dále jen 
mateřská škola), v případě, kdy počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v této mateřské 
škole a v daném roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu. 

1. 02.    Mateřská škola provozuje jednu třídu firemní mateřské školy s kapacitou 26 míst pro vzdělávání dětí 
zdravotnických zaměstnanců Nemocnice ve Frýdku-Místku. Pro přijímání dětí do této třídy platí stejná 
kritéria stanovena v § 2 směrnice. 

1. 03     Předškolní vzdělávání se organizuje v mateřské škole v souladu s ustanovením odst. 1) § 34 školského  
zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 
školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se nevztahuje na dítě s hlubokým 
mentálním postižením. 
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1. 04 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a školského  
 zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte . 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, 
pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního 
vzdělávání. 

1. 05 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí dle odst. 5 písm. b) nebo c) 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do 
mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální 
podle § 47 a 48a, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné 
školní docházky dle § 38a. 

1. 06 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce  
5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je 
povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte. 

1. 07 Školský obvod stanovený pro Mateřskou školu Pohádka statutárním městem Frýdek-Místek tvoří ulice: 

2. května, Akátová, Antala Staška, Borová, Bruzovská, Cihelní, Čs. červeného kříže, Divišova, Dlouhá, Dolní, 

Dr. Jánského, Dr. Vančury, El. Krásnohorské, Farní, Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, H. Salichové, 

Habrová, Hasičská, Heydukova, Hluboká, Horní, Horymírova, Husova, Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, 

J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Haška, Javorová, Jeronýmova, Jiráskova, Jiřího 

Hakena, Josefa Hory, Josefa Kajetána Tyla, Josefa Skupy, Joži Uprky, K Hájku, K Lesu, Karolíny Světlé, 

Klicperova, Křižíkova, Legionářská, Lískovecká, Lubojackého, Mánesova, Mariánské náměstí, Maryčky 

Magdonové, Maxe Švabinského, Míru, Na Aleji, Na Bažinách, Na Blatnici, Na Kopci, Na Podlesí, Na Půstkách, 

Na Stráni, Na Štěpnici, Nad Lipinou, Nad Mostárnou, Nad Rybníkem, Nad Stadionem, Olbrachtova, 

P. Jilemnického, Petra Cingra, Pod Školou, Pod Vodojemem, Prokopa Holého, Příčná, Puškinova, Radniční, 

Resslova, Revoluční, Rokycanova, Růžový pahorek, Rybnická, Řeznická, Skautská, Slunečná, Smetanova, 

Sokolská, Stanislava Kostky Neumanna, Střelniční, Škarabelova, Těšínská, Tichá, Tolstého, Topolová, tř. T. 

G. Masaryka, Třanovského, U Nemocnice, U Zavadilky, V. Vantucha, Vřesová, Zámecká, Zámecké nám., 

Zátiší, Žižkova, 

Nově tvoří místní část: Lískovec. 

 

1. 08 Dítě mladší 5 let může být přijato pouze, pokud se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, 
v souladu s § 34 odst. 5 školského zákona, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví nebo v souladu s § 46 téhož zákona a vyhlášky, pokud má potvrzení, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

1. 09 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy. Posoudí všechny žádosti o přijetí 
 dítěte k předškolnímu vzdělávání podané zákonnými zástupci a ve správním řízení rozhodne o přijetí či 
 nepřijetí dítěte. 
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§ 2 
 

Kritéria pro přijetí dětí 

 
2. 01 K předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, budou přijímány 

děti v tomto pořadí: 

 

 
Kritérium 

 

 
Druh kritéria 

 
Bodové ohodnocení 

 
Výsledek 

 
 

Děti s trvalým 
pobytem ve školském 

obvodu MŠ 
Statutárního města 

Frýdku-Místku 

Děti, které do 31.8.2020 
dovrší 5-ti let a děti 
s odkladem školní docházky 

 
Povinné přijetí 

                                         

 

Děti, které do 31.8.2020 
dovrší 3 let 

 
 

 

Děti, které do 31.12.2020 
dovrší 3 let  

 
 

 

Děti, které nedovrší do 
31.12.2020 3 let 

 
 

 

Den narození  Za každý den v roce 
0,02 

 

 
 

Děti s trvalým 
pobytem v jiném 

školském obvodu MŠ 

Děti, které do 31.8.2020 
dovrší 5-ti let a děti 
s odkladem školní docházky 

 
 
 

 

Děti, které do 31.8.2020 
dovrší 3 let 

 
 

 

Děti, které do 31.8.2020  
nedovrší 3 let 

 
 

 

Den narození  Za každý den v roce 
0,02 

 

 
  Doplňující kritérium 

Dítě zaměstnance MŠ   

MŠ navštěvuje sourozenec   

MŠ navštěvoval sourozenec   

 
Děti firemní třídy Nemocnice Frýdku-Místku, které do 31.12.2020 dovrší 3 let budou přijaty přednostně. 
 

 
 

§ 3 
 

Závěrečná ustanovení 
 

3. 01 Tato směrnice stanovující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ruší 
 účinnost směrnice vydané pod č.j. MS_PO 145/2018 ze  dne 06. 04. 2018 a nabývá účinnosti dne  
 

12. dubna 2019 
 

Mgr. Soňa B y s t r o ň o v á 

    ředitelka 
Mateřská škola Pohádka 
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DODATEK  č. 1 
 
 
 Dnem 01. 01. 2014 začal platit nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který obsahuje i úpravu  
jednání zákonných zástupců (rodičů) za nezletilé dítě. 

Podle občanského zákoníku platí mj. následující: 
 

 §   32 odst. 2: Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. 
 Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu 
 žádného z nich. 

 § 892 odst. 2: Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí 
 obdobně. 

 § 876 odst. 3:  Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), která je v dobré víře, má 
 se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

 § 877:       (1)    Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména k se zřetelem k jeho 
 zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o 
 významné záležitosti dítěte druhého rodiče. 

                     (2)    Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení 
místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. 

 

Z výše citované právní úpravy vyplývají mj. následující skutečnosti: 

  volba mateřské školy patří mezi záležitosti, které jsou pro dítě významné, a proto je třeba shody obou   
 rodičů 

  vzhledem k tomu, že za dítě může jednat i pouze jeden z rodičů a že třetí osoba je v takovém případě  
 zpravidla v dobré víře (neví-li o neshodě rodičů), stačí, že žádost o přijetí podá jeden z rodičů dítěte a že 
 v řízení dítě zastupuje pouze jeden rodič. 

 

 Pokud však jeden z rodičů před zahájením řízení, čí během něho projeví nesouhlas, nebo mateřská škola 
může neshodu rodičů z určitých okolností dovodit, např. probíhající řízení před soudem o svěření dítěte do péče 
(a nemůže tak být v dobré víře), je nutné k pokračování v řízení buď souhlas druhého rodiče, nebo rozhodnutí 
soudu (viz. ustanovení § 877 odst. 1 občanského zákoníku). To znamená, že mateřská škola je povinna vyzvat 
rodiče, aby doložili jednu z výše uvedených skutečností s tím, že jinak nebude moci být v řízení pokračováno. 

 

 

 

 

 

Mgr. Soňa B y s t r o ň o v á 

    ředitelka 
Mateřská škola Pohádka 
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D O D A T E K  č. 2 
Směrnice 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 

Vydaného pod značkou MS_PO 116/2020 dne 08.04.2020 

 
Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 v souladu s přijetím krizového opatření  
návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kdy vyhlásila pro území České republiky z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České 
republiky nouzový stav, v y d á v á nové opatření k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021. 

§ 1 

Organizace zápisů dětí do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
 

1.01 Termín zápisu: 2. až 16. května 2020  

1.02 Formulář k dispozici 

- www.mspohadkafm.cz 

- na plotě obou MŠ (Třanovského 404, Gogolova 239)   

 

1.03 Způsob podávání přihlášek:    

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

1. osobní podání pouze vložením do schránek, které jsou umístěny na plotech obou MŠ 
2. poštou, 
3. do datové schránky školy ( tjahjku ), 
4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  

 

1.04 Potřebné dokumenty:  

- vyplněná žádost o přijetí dítěte včetně čestného prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně 

očkováno a že všechny údaje jsou přesné a pravdivé (druhá strana žádosti o přijetí) 

- kopie rodného listu dítěte 

- kopie očkovacího průkazu dítěte 
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§ 2 

  Povinné vzdělávání 

2.01  Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné a 

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

 

§ 3 

Počet volných míst 

 
3. 01  Počet tříd v MŠ: 

 

Ve školním roce 2020/21 bude otevřeno celkem 11 tříd.  

 6 tříd se nachází v mateřské škole na ulici Třanovského 404, z tohoto počtu je jedna 

 třída firemní školkou pro zdravotnické zaměstnance Nemocnice ve Frýdku-Místku. 

 5 tříd se nachází na odloučeném pracovišti na ulici Gogolova 239 

 

3.02 Počet volných míst:    

Kapacita mateřské školy je pro školní rok 2020 / 21 stanovena v celkové výši 286 dětí s maximálním 

počtem 26 dětí ve třídě. V případě přijetí dítěte s SVP bude tento počet dětí ve třídě ponížen. 

V MŠ Třanovského bude cca 34 volných míst, v MŠ Gogolova bude celkem cca 35 volných míst. 

Z celkového počtu pak 12 míst pro děti firemní školy Nemocnice ve Frýdku-Místku. 

                Vše za předpokladu, že žádosti o OŠD budou uskutečněny dle předběžných návrhů. 

3.03 O výsledku přijímacího řízení budete informování do 30-ti dnů od ukončení zápisů.  

 

§ 4 

Závěrečná ustanovení 

4.01 Tento dodatek je platný pouze po dobu trvání nouzového stavu krizového opatření z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České 

republiky.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Mgr. Soňa Bystroňová 
                                                                                                                                               ředitelka 
                                                                                                                               Mateřské školy Pohádka 

 
 


