
       Přijímání dětí do mateřských škol Městské části Praha 22 

                 JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský 
zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Základní informace a doporučený postup pro přijímání dětí pro rodiče (legislativní                 

a organizační změny v předškolním vzdělávání jsou označeny červeně). 

• Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však       
pro děti od 2 let, pokud je volná kapacita. Od počátku školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
v souladu § 34a) a 34b) školského zákona předškolní vzdělávání povinné.  
Tzn., že zákonní zástupci, jejichž děti 31. 8. 2018 dosáhnou pěti let, musí ve školním roce 
2017/2018 nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci ze zákona 
mají povinnost přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání. 
 

• Školským obvodem pro mateřské školy městské části Praha 22: 
Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 
Spádový školský obvod 
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 

     Spádový školský obvod 
Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4 
Spádový školský obvod 
(Školské obvody jsou zveřejněny na webových stránkách škol a ÚMČ Praha 22) 

• Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více 
mateřských škol.  

• Zákonný zástupce dítěte má možnost stažení žádosti o přijetí na webu příslušné mateřské 
školy. Žádosti o přijetí budou ke stažení měsíc před zápisem, případně v listinné podobě 
v Otevřeném informačním centru ÚMČ Praha 22 nebo v mateřských školách. 

• Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví). Formulář Vyjádření dětského lékaře bude ke stažení na webu příslušné mateřské 
školy. Formulář Vyjádření dětského lékaře budou ke stažení měsíc před zápisem, případně 
v listinné podobě v Otevřeném informačním centru ÚMČ Praha 22 nebo v mateřských 
školách. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu 
vzdělávání. 

• Další podmínky pro přijetí stanoví ředitelky mateřských škol v kritériích. 

• Mateřská škola zveřejní kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst  
a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním 
na webových stránkách MŠ.  

• Změnou pro letošní rok je odevzdávání žádostí ve spádových mateřských školách. 
Žádosti budou přijímány ve dnech zápisu tj. 9. a 10. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin 
přijímány v Mateřské škole, Praha 10, Za Nadýmačem 927, v Mateřské škole Sluneční 
Praha 10, Sluneční 1550/20 a v Mateřské škole Pitkovice, Praha 10, Hlívová 303/4.  



• Touto organizací zápisu nebude omezeno právo zákonných zástupců podat přihlášku       
do více mateřských škol MČ Praha 22.   

• Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle 
stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte            
do mateřské školy. 

• Přijmutí do jiné mateřské školy než spádové, je možné pouze tehdy, pokud nebude 
naplněna kapacita školy z vlastního spádového obvodu školy. 

• V MŠ zákonní zástupci dítěte při podání žádosti obdrží registrační číslo. 

• Výsledky zápisu (přijetí k předškolnímu vzdělávání) budou zveřejněny na webových 
stránkách jednotlivých škol a na vývěskách v areálu MŠ pod přidělenými registračními 
čísly. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí                          
s doručenkou, nebo doručeno do osobní (nelze použít firemní nebo datovou schránku 
zaměstnavatele). 

 

• Při podání žádosti do mateřské školy budou zákonní zástupci předkládat: 
� vyplněnou žádost kterou odevzdává jeden z rodičů nebo zákonných zástupců (či 

zplnomocněná osoba) dítěte, 
 
     úředně ověřenou plnou moc ke zplnomocnění jiné osoby k podání žádosti (v případě 
nepřítomnosti rodičů ve dnech zápisu z důvodu dovelené, nemoci, apod). 
 
Dále doporučujeme mít připravený 
� rodný list (pouze předložení originálu), 
� průkaz totožnosti trvalý pobyt, povolení k trvalému pobytu cizince rodiče, nebo 

zákonného zástupce, který podává přihlášku,/pro kontrolu příslušnosti ke školskému 
obvodu/ 

      
 
 
V Praze dne 9. 4. 2018 


