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č.j.:   2022/06                   Kritéria   
 

stanovená pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

do Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13 pro školní rok 202/2023. 
 

Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, o přijetí dítěte ve věku zpravidla 3-6 let k předškolnímu 

vzdělávání v mateřské škole. Povinnost předškolního vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky se 

vztahuje na dítě od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pěti let věku. 

 

Dle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7.2016 je pro mateřské školy zřizované 

MČ Praha 4 spádovou oblastí celé území MČ Praha 4. 

Vždy bude přednostně přijato dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního 

vzdělávání: 

1. S trvalým pobytem ve spádové oblasti.  

2. S trvalým pobytem mimo spádovou oblast. 

Po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku a přijímány od nejstarších,  

až do naplnění kapacity školy.  

 

3. Trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha 4. Posuzuje se:  

A. Podle výpisu z matriky – Bude ověřeno školou při odevzdávání žádosti. Pokud nebude 

možné ověřit, je nutno doložit individuálně. 

B. Individuálně – Doklad vydává odbor správních agend (OSA) Úřadu MČ Praha 4, ul. Antala 

Staška 2059/80b, přes přepážku „Informace OSA“. Originál dokladu bude předán při 

odevzdávání žádosti. Trvalý pobyt dítěte lze doložit i dětským elektronickým OP. 

 

4. Věk dítěte (děti, které do 31.8.2022 dovrší věku 3 let). 

Děti, občané EU či občané třetích zemí, kteří mají hlášené místo pobytu na území MČ Praha 

4, dokládají pobyt povolením k pobytu. Občané třetích zemí doloží, že mají právo pobytu na 

území ČR ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona (pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, 

azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany 

nebo osobami požívajícími dočasné ochrany). 

 

5. Pokud nebude možné rozhodnout jinak při stejných vstupních datech, pořadí 

určí los. 

Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákona č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění; tzn. doložit potvrzení lékaře. 

Předškolní zařízení mohou přijímat pouze ty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným 

očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se pro trvalou kontraindikaci 

nemohou očkování podrobit. Údaj o očkování se nepožaduje u dětí s povinným předškolním 

vzděláváním. 

 

V Praze, dne 08.03.2022                                             Bc. Veronika Vaněčková, DiS., ředitelka 
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