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SMĚRNICE ŘEDITELKY ŠKOLY: 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

K PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

Ředitelka Mateřské školy Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje po dohodě  

se zřizovatelem MÚ MČ Praha 14 a v souladu s odst. 2, § 34 Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání 

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2018/2019. 

1) Místo pro vydávání žádostí:   MŠ Jahodnice  Kostlivého 1218, Praha 9  

2) Termín pro vydání žádostí:  dny otevřených dveří 21.3. + 22.3.  

                                               od 13.00 - 16.00  

                                               A ke stažení na stránkách školy. 

3) Místo odevzdání žádosti :   pouze MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 –

    pro obě zařízení 

4) Termín odevzdání žádosti:  2.5. a 3.5.2018 od 13,00 do 16,00 hod  

5) Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení, dle 

předem stanovených kriterií MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí 

vyzvednutí či odevzdání Žádosti. 

6) Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených žádostí:  

ředitelka školy: Bc. Veronika Strupková 

zástupkyně ředitelky: Lenka Jílková 

7) Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na vstupních  

dveřích do školy a na web. stránkách školy nejméně po dobu 15ti dnů. Předpokládaný 

termín zveřejnění upřesníme. 
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8) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte buď osobně nebo 

doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě. 

9) Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat  

o jeho vydání. 

10) Stanovení postupu přijímání dětí do obou pracovišť: Děti jsou přijímány v rámci volné  

kapacity obou pracovišť a to podle věku všech přijatých dětí od nejstaršího 

Zápis je prováděn na obě pracoviště současně, nemají-li rodiče zájem o odloučené či 

kmenové pracoviště, automaticky postupují místo dalšímu dítěti dle kriterií 

11) Do mateřské školy jsou dle § 34 odst. 3 přednostně přijímány děti, které před začátkem nového 

školního roku dosáhnou alespoň čtyř let věku, za podmínky trvalého pobytu ve školském obvodu 

mateřské školy. To vše v souladu s § 34, odst. 4, Zákona č. 561/2004 o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a novely školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2017. Ostatní děti 

nemají na přednostní přijetí právní nárok. 

12) Povinné předškolní vzdělávání -  Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly alespoň 

pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8.), ve kterém má dítě nastoupit 

k povinnému předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 1 školského zákona). Zákonný zástupce dítěte je 

povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 

předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona). Pokud nepřihlásí zákonný 

zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského 

zákona. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné 

denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.  

13) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí  

k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou. 

14) V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na 

území MČ Praha 14 s volnou kapacitou. 

15) Nedílnou součástí žádosti je souhlas se zpracováváním osobních údajů.  

16) Zákonný zástupce při zápisu písemně potvrdí, že byl seznámen se Směrnicí ředitelky 

školy: „Stanovení podmínek pro podávání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání“ do Mateřské školy Jahodnice pro daný školní rok. 
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17) Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu. (§36 a §38  

Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád). 

18) Místo, termín a doba pro podání žádosti budou také zveřejněny: 

a. www.msjahodnice.cz 

b. Vývěska školy 

19) Dokumentace k zápisu    

 U zápisu zákonný zástupce předloží: 

 Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště případně jiný 

doklad k ověření bydliště dítěte (nájemní, kupní smlouva… kopie) 

 Rodný list dítěte 

 Legalizovaný pobyt cizinců v originále v souladu s § 20 Školského zákona (cestovní 

pas) – týká se pouze cizinců mimo země EU 

 

Stanovená kriteria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 

1) Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého 

pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) 

Mateřské školy Jahodnice, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem 

školního roku (tj. do 31. 8. 2018).  

 2) Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého 

pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) 

Mateřské školy Jahodnice, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku 

před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2018), seřazené podle data narození od nejstarších po 

nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

 3) Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. 

území MČ Praha 14) Mateřské školy Jahodnice, příspěvkové organizace, které dosáhnou 

nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2018), seřazené podle data 

narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku 

škol a školských zařízení.  

4) Děti dvouleté s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském 

obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Jahodnice, příspěvkové organizace, které 

dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2018, seřazené podle data narození od nejstarších 

po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských 

zařízení. 

http://www.msjahodnice.cz/
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 5) Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy 

Jahodnice, příspěvkové organizace, seřazené podle data narození od nejmladších po nejstarší, a 

to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy 

dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce 

je tedy povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2018 pěti či více let k zápisu k 

předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní 

docházkou 

 

 

 

 

V Praze, dne 7.2.2018                                                     Bc.Veronika Strupková, řed. MŠ 

 


