
Jak přihlásit dítě do mateřské školy 
 

 

 Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno dětem ve věku od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona). 

 Podmínkou přijetí dítěte je absolvování stanoveného pravidelného očkování a doklad o imunitě 
proti nákaze (vyjma dětí s trvalou kontraindikací – § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu 
vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ). 

 Přihlášku může podat zákonný zástupce (dále jen rodič, rodiče) osobně do jedné či více 
mateřských škol na území MČ Praha 22. Na žádostech o přijetí bude nabízena preference přijetí do 
konkrétní mateřské školy. Ředitelka mateřské školy žádost přijme a dle stanovených kritérií a 
kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí.  

 Při podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání rodič v rámci možností při volbě mateřské školy 
postupuje uvážlivě a spolupracuje s ředitelkami mateřských škol na potvrzování priorit výběru.  

 Podmínky pro přijetí stanovují ředitelky mateřských škol v kritériích. 

 Mateřské školy zveřejňují kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst pro zápis a konkrétní 
podrobnější informace vyvěšením v areálu školy nebo umístěním na webových stránkách školy. 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude k dispozici od 8. 4. 2019 v tiskové podobě 
v mateřských školách a na webových stránkách mateřských škol. 
 

 

 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 

 

 
• vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře  

 občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce 
• rodný list dítěte – pouze k nahlédnutí 
• doklad o trvalém pobytu dítěte – a to pouze v případě neshody v údajích o trvalém pobytu dítěte, 
který ředitelkám mateřských škol poskytuje MČ Praha 22 (§ 34 odst. 4 školského zákona).   

 Nájemní smlouva není považována za doklad trvalého pobytu. 
 



 
9. 4. 2019 – 12. 5. 2019 – čas na vyplnění žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání a opatření 
potřebných podkladů (lékařské potvrzení)  
13. 5. 2019 – 14. 5. 2019 od 13.00 do 17.00 – odevzdávání žádostí: 
-  žadatel osobně předá žádost do MŠ v ředitelně školy. V momentě odevzdání je zahájeno správní 
řízení. Žádost může odevzdat i osoba zmocněná na základě ověřené plné moci. Při osobním 
odevzdání žádosti dostane zákonný zástupce potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem 
dítěte, pod kterým budou zveřejněny seznamy přijatých dětí.  
20. 5. 2019 od 10.30 do 11.30 hod. - den, kdy v souladu s § 36 odst. 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů můžete nahlédnout do spisu svého dítěte 

a máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci před jeho vydáním, a to  
v ředitelně mateřské školy s ředitelkou školy nebo zástupkyní ředitelky školy či vedoucí učitelkou 
(toto se netýká žadatelů, pokud se jejich žádosti vyhoví v plném rozsahu). 
16. 5. – 21. 5. 2019 – rodiče budou vyzváni ředitelkami mateřských škol k potvrzení priority vybrané 
mateřské školy. 
22. 5. 2019 - 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. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do MŠ. 
27. 5. 2019 - zveřejnění seznamu přijatých dětí na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol pod registračním číslem dítěte. 
10. 6. 2019 - budou zveřejněné výsledky zápisu z nástěnek a webů mateřských škol odstraněny. 
 

JJAAKK  PPOOSSTTUUPPOOVVAATT  DDÁÁLL??  
 
1. Bude-li vaše dítě přijato 

 Dne 11.6. 2019 od 17,00 hodin v době konání informačních schůzek nově přijatých dětí si zákonný 
zástupce dítěte vyzvedne v mateřské škole rozhodnutí o přijetí, vyplníte evidenční list a 
informovaný souhlas GDPR. 

 
2. Nebude-li vaše dítě přijato 

 Obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. 

 Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

 Odvolání podáte prostřednictvím ředitelky příslušné mateřské školy k Magistrátu hlavního města 
Prahy.  

 WWW.JAKDOSKOLKY.CZ WWW.PRAHA6.CZ 

OOSSTTAATTNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE::  

 Rodiče mají právo v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád nahlížet do spisu ve věci 
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte, a to i v případě, že rozhodnutí je již v právní moci každý druhý 
čtvrtek v měsíci od 10.00-11.00 v příslušném školním roce (do 28.6.2019). 

 Ředitelka MŠ může po dohodě s rodičem dítěte, nejdéle však na dobu 3 měsíců, využít zkušební 
dobu k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ. 

 Rodiče berou na vědomí, že uvedení nepravdivých či zamlčení důležitých údajů, opakované 
nezaplacení úplaty za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném či dohodnutém termínu, 
neomluvená absence dítěte v MŠ delší než 2 týdny, opakované narušování provozu MŠ závažným 
způsobem, mohou být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. 

 
Dne 8.4.2019 


