
ZÁPIS č.1 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

do MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927,  
MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20,  

MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4 
 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou ředitelky mateřských škol postupovat dle níže 
uvedených kritérií a v souladu s ustanovením § 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. 
 

Kritérium 
Bodové 
hodnocení 

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské 
školy*. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, 
kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný 
zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání. 

4 

Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 
2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po 
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

3 

Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 
2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po 
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

2 

 

Děti budou přijímány podle dosažení celkové výše bodového hodnocení a do naplnění kapacity mateřské školy. 
Počet volných míst: MŠ Pitkovice – 27. 
V případě rovnosti bodového hodnocení budou děti přijímány dle data narození ve dnech (od nejstarších 
po nejmladší). V případě, že se na posledním místě pro přijetí vyskytnou dva a více uchazečů se stejným datem 
narození dojde k losování. Losování provede vedení školy za přítomnosti vybraných zástupců rodičů 20. 5. 2022. 
Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do MŠ. 
 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.  
 

V souladu s § 34 odst. 5) „školského zákona“ při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky 
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (jesle nebo předškolní 
zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.). Tato podmínka se nevztahuje na děti, 
které rodiče přihlašují k povinnému předškolnímu vzdělávání. 
 

ŠKOLSKÉ OBVODY MŠ* 

 

Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 
území městské části Praha 22 

 

Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 
území městské části Praha 22 

území městské části Praha-Královice 
území městské části Praha-Nedvězí u Říčan 

 

Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4 
území městské části Praha 22 

území městské části Praha-Benice 
 
V Praze dne 29. 3. 2022 


