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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ 

 

Kapacita mateřské školy: 

 odloučené pracoviště: MŠ Na Kopci 2099, Karviná - Mizerov  –  72 dětí 

 odloučené pracoviště: MŠ U Mateřské školy 2/360, Karviná - Ráj –  72 dětí 

 odloučené pracoviště: MŠ Louky, Na Zátiší 364/1, Karviná – Louky – 20 dětí 

  Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2022/2023: 

 odloučené pracoviště: MŠ Na Kopci 2099, Karviná - Mizerov  –  30 volných míst 

 odloučené pracoviště: MŠ U Mateřské školy 2/360, Karviná - Ráj –  12 až 13 volných míst 
(závislé na počtu schválených odkladů školní docházky) 

 odloučené pracoviště: MŠ Louky, Na Zátiší 364/1, Karviná – Louky – 10 volných míst 

Řádný termín nástupu do mateřské školy je 1. 9. 2022.  

O přijetí dítěte v jiném, než v řádném, termínu zápisu může být rozhodnuto ředitelem školy v případě 
uvolnění kapacity v průběhu školního roku.  

Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií 
ředitele školy.  

Děti budou do MŠ přijímány podle kritérií v následujícím pořadí: 

1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 
v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy – předškolní vzdělávání je od 1. 
9.2017 povinné, ve školním roce 2022/2023 pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 
2017.                                                                                  

2. Dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 
v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.          

3. Dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 
v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.  

4. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 
v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.           

5. Dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 
v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.    

6. Dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu 
v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.   

7. Dítě mladší 3 let (u dětí mladších 3 let nevzniká právní nárok na přijetí, dítě mladší 3 let bude 
přijato v případě nenaplnění volných míst): 

- dítě mladší 3 let s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má 
trvalý pobyt ve spádové oblasti školy 
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- dítě mladší 3 let s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá 
trvalý pobyt ve spádové oblasti školy     

Doplňující kritéria: 

Dítě, které nemá povinnou školní docházku, musí být řádně očkováno. 

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost: 

1. dítě zaměstnance ZŠ a MŠ 
2. doložení Rozhodnutí o ukončení rodičovského příspěvku – přednost má pracující rodič 

před rodičem, který čerpá rodičovský příspěvek 
3. umístění sourozenců (starší sourozenec je již v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná) 
4. starší dítě před mladším (rozhodne datum narození) 

 

 

 

 

 

V Karviné dne 28. dubna 2022 

 

 

                                             _____________________________ 

                                                                                                                                     Mgr. Libor Stáňa 

                                                                                                                     ředitel ZŠ a MŠ Borovského, Karviná 
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