Podmínky a kritéria pro přijímání dětí
do Mateřské školy Malkovského, Malkovského 589, Praha 9 – Letňany
a odloučeného pracoviště MŠ Pavla Beneše 765/5, MŠ Škrábkových 777, MŠ Příborská 514,
MŠ Havířovská 476, MŠ Místecká 454, MŠ Škarvadova, Praha 9 – Letňany,
pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Mateřské školy Malkovského, Malkovského 587, Praha 9 – Letňany s odloučeným
pracovištěm Havířovská 476, Místecká 454, Pavla Beneše 765/5, Příborská 514, Škarvadova,
Škrábkových 777, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovila následující podmínky a
kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Hlavní kritéria pro přijetí:
1. Kritérium místa trvalého pobytu
- místo trvalého bydliště dítěte, v případě cizinců místo pobytu v době podání přihlášky
k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 – Letňany
10 b.
2. Kritérium věk dítěte
- dovršení 5 let k 31.8.2022 (a děti s OŠD )
- dovršení 4 let k 31.8.2022
- dovršení 3 let k 31.8.2022
- dovršení 3 let v 9. – 12 měsíci 2022 (do 31.12.2022)
- dovršení 3 let v 1. – 8. měsíci 2023
- sourozenec v naší MŠ ve školním roce 2022/2023

10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
2 b.
1 b.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného
počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.
Na školní rok 2022/2023 mateřská škola přijímá min. 295 dětí. Tento počet může být navýšen v případě
odchodu dětí s odkladem školní docházky do základní školy, anebo odchod našich dětí do jiných
mateřských škol.
Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Podání žádosti je pouze OSOBNĚ.
UPOZORNĚNÍ K VYPLĚNÍ ŽÁDOSTI:
Dáváme Vám možnost uvést pořadí budov dle Vašeho přání (1 – 3) přičemž 1. je Vaše nejžádanější
budova. Pořadí nemůžeme garantovat z důvodu odlišné kapacity budov a nutnosti pracovat s věkovým
složením tříd.
Doklady k podání žádosti:
•
•
•
•
•
•

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vyjádření lékaře (ne kopie očkovacího průkazu)
Poučení ke správnímu řádu zápisu
Kopie rodného listu
Doklad totožnosti – originál k nahlédnutí
Doklad k ověření trvalého bydliště (u cizinců např. Nájemní smlouva) – originál k nahlédnutí

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu
náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
•

jméno a příjmení žadatele (dítěte),

•

datum narození,

•
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst.
3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
•
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě
při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je
zároveň podstatné zjišťovat:
•

jméno a příjmení tohoto zástupce,

•

místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání.

Další informace
Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii
doporučení.
Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat
po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8.2022 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.
Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je
mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

