Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace
se sídlem Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, stanovila 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), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 v případě, kdy
počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, tj.:90 volných míst.

Podmínky přijetí:
1. Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v termínu řádného zápisu do mateřské školy (dále
jen MŠ) vyhlášeném ředitelkou školy. Podání je písemné a obsahuje údaje požadované v tiskopise žádosti
vydaném výše uvedenou školou.
2. Podle ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, lze
k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
a zákonný zástupce předloží jako součást žádosti o přijetí písemný doklad s potvrzením lékaře, že dítě
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení lékaře
musí být aktuální. (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).
3. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhodne
ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, předloženého jako součást žádosti o přijetí. Potvrzení
musí být aktuální, proto doporučujeme s datem ne starším než z roku 2022.
4. Do MŠ budou přijímány pouze děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu MČ Prahy 10 a v pořadí
dle data narození, tzn. od nejstaršího k mladšímu.

Podmínky a kritéria:
1. O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje na základě žádosti ředitelka školy.
2. Třídy se naplňují do výše uvedené kapacity MŠ.
3. Předškolní vzdělávání ve výše uvedené MŠ se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní
docházky.
4.

V případě, že bude počet zájemců vyšší, než počet aktuálních volných míst pro školní rok 2022/2023, bude
provedeno řazení žádostí dle následujících skutečností zapsaných v níže uvedené tabulce.

5. Každému žadateli bude při splnění kritérií přiděleno pořadí dle věku sestupně od nejstaršího po nejmladší
žadatele.
6. Při naplňování volných míst v MŠ se jednoznačně postupuje v řádném pořadí dle věku dítěte.
7. Nebude-li po ukončení přijímacího řízení naplněna kapacita mateřské školy, může být volná kapacita
nabídnuta žadateli, který splnil podmínky přijetí, ale nebylo vyhověno jeho žádosti.

Dítě může být přijato:
1. V období řádného zápisu do MŠ od nadcházejícího školního roku.
2. V průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
3. Do MŠ jsou přijímány děti, které dosáhly tří let věku, podrobily se stanoveným pravidelným očkováním,
případně mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem,
v letošním roce je stanoven na 3. 5. a 4. 5. 2022. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku,
pokud to dovoluje kapacita školy.
4. Kritéria bodového ohodnocení žádosti:
•

Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ (10 bodů)

•

Pětiletí k 31. 8. 2022 a starší (5 bodů)

•

Čtyřletí nejpozději k 31. 8. 2022 (4 bodů)

•

Tříletí nejpozději k 31. 8. 2022 (3 bodů)

•

Řazení dětí v seznamu k možnému přijetí do MŠ se striktně řídí podle data narození od nejstaršího
po nejmladší.

•

Místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ (0 bodů)

5. Dítě s dodatečným odkladem školní docházky bude přijato v případě, uvolní-li se místo a zákonný zástupce
předloží písemný doklad o dodatečném odkladu.
6. Na základě podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zahájeno správní řízení v dané věci.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby, nebo úřední
osoba (vedoucí učitelky mateřské školy, ředitelky školy) průkaz totožnosti (v souladu s § 36 odst. 4
správního řádu).

Doklady k zápisu:
Občanský průkaz zákonného zástupce
Pas cizích státních příslušníků
Doklad, který umožní prokázat datum vstupu dítěte do České republiky
Rodný list dítěte

V Praze
Platnost: 15. 2. 2022
Účinnost: k termínu zápisu dětí

…………………………………………………………
Mgr. Radka Horáková
ředitelka školy

