
 Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,  
příspěvková organizace  

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY  
část: 39 zápis do mateřské školy  
Vypracoval:  Mgr. Lenka Holeksová  

Schválil:  Mgr. Lenka Holeksová  

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  22. 3. 2021  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  22. 3. 2021  

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, 

které tvoří součást tohoto předpisu.  
 

 Na základě zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů v platném znění vydávám tuto směrnici.  

Datum zápisu: 4. 5. 2021 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:  

1. do datové schránky školy: 4aemudw 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): 

skola@zswaldorfostrava.cz, 

3. poštou nebo do schránky u dveří ZŠ 

4. osobní podání 4. 5. 2021 od 7.00 do 16.30 v kanceláři MŠ 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.  

 

Doklady k zápisu:  

1. Rodný list dítěte – prostá kopie 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce – prostá kopie 

3. Pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství – prostá kopie 

4. Vyplněnou ,,Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  

Doložení řádného očkování dítěte  

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost 

se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

  



Kritéria přijetí: Přednostně  

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a má trvalé bydliště ve Statutárním městě 

Ostrava.  

2. Děti, které před začátkem školnímu roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku a mají trvalé 

bydliště ve Statutárním městě Ostrava.  

3. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)  

Rozhodnutí o přijetí:  

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje 

zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30-ti dnů.  

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách 

školy www.zswaldorfostrava.cz po dobu 30ti dnů. Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.  

Rozhodnutí o nepřijetí:  

Vydává se do 30-ti dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o předškolní vzdělávání) 

ředitel školy.  

Odvolání:  

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 

15-ti dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.  

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 22. 3. 2021 a ruší platnost směrnice předešlé.  

Kontrolou směrnice je pověřena Mgr. Jana Kornutová  

 

 

V Ostravě dne 22. 3. 2021    Mgr. Lenka Holeksová  

ředitelka 
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