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Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 
 
V Ostravě – Hrabové, 25.2.2022 

Č. j.: MSKL0171/2022/AS 

 

Mateřská škola Klubíčko Ostrava – Hrabová, Bažanova 6, příspěvková organizace, zastoupena 

ředitelkou Mgr. Alicou Strnišťovou po dohodě se zřizovatelem v souladu s §34 odstavce 2 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. 

Statutární město Ostrava zřídilo pro mateřské školy v celé Ostravě jednotný nový web Portál 

předškolního vzdělávání, který umožňuje generování žádosti pro Přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. 

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání 

V době od 18.4.2022 zákonní zástupci registrují své žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

na Portále předškolního vzdělávání: https://ms.ostrava.cz// 

Každá žádost bude tímto mít přidělené registrační číslo. Zákonný zástupce si vyplněnou  

a registrovanou Žádost o předškolním vzdělávání (včetně příloh) vytiskne a tuto žádost podá 

předepsaným způsobem. 

Místo pro podání žádosti do MŠ: ředitelna – kancelář Mateřské školy Klubíčko Ostrava – 

Hrabová, Bažanova 6 

Termín zápisu: 2.5. – 6.5.2022 

Stanovení přesného časového rozvrhu zápisu: 

Datum OD hod. DO hod. 

2.5.2022 12:00 16:30 

3.5.2022 08:00 14:00 

4.5.2022 12:00 16:30 

5.5.2022 08:00 14:00 

6.5.2022 08:00 11:00 

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo 

https://ms.ostrava.cz/
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v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit v době termínu zápisu od 2.5.2022  

do 6.5.2022 následujícími způsoby:  

1. Do datové schránky mateřské školy  78vraq3 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),  

referentka@msklubickoostrava.cz 

3. Poštou na adresu Mateřská škola Ostrava – Hrabová, Bažanova 1106/6, 720 00 

Ostrava – Hrabová, obálku prosím označte výrazně ZÁPIS. 

4. Osobním podáním v kanceláři ředitelky mateřské školy v uvedených hodinách: 

Datum OD hod. DO hod. 

2.5.2022 12:00 16:30 

3.5.2022 08:00 14:00 

4.5.2022 12:00 16:30 

5.5.2022 08:00 14:00 

6.5.2022 08:00 11:00 

 

Dokumenty potřebné k přijetí dítěte do MŠ 

Vygenerovaná a vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní 

rok 2022/2023 (včetně příloh) na  https://ms.ostrava.cz// Portál předškolního vzdělávání. 

 

Oznámení o přijetí dítěte do MŠ 

1. Každá vygenerovaná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 

2022/2023 je označena registračním číslem, které je pro zákonné zástupce 

komunikačním prostředkem.  

2. Žádosti, které byly kladně vyřízené budou zveřejněny pod registračním číslem 

vývěskou na webových stránkách https://www.msklubickoostrava.cz/ a informační 

tabuli mateřské školy do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádostí (nejpozději 5. 6. 2022). 

3.  Pokud žádosti nebylo vyhověno, obdrží zákonní zástupci Rozhodnutí o nepřijetí 

k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 do 30 dnů ode dne ukončení sběru 

žádostí (nejpozději 5. 6. 2022), a to poštou do vlastních rukou. 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Alica Strnišťová 

https://ms.ostrava.cz/
https://www.msklubickoostrava.cz/

