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SMĚRNICE ŘEDITELKY ŠKOLY: 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

K PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

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 Praha 9 - Jahodnice příspěvkové organizace, které dosáhnou 

pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021). 

 

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 Praha 9 - Jahodnice příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně 

čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021), 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 Praha 9 - Jahodnice příspěvkové organizace, 

které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 

2021), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného 

počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  
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4. Děti dvouleté s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském 

obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 - Jahodnice příspěvkové 

organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2021, seřazené podle 

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

v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

5.  Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 14) Mateřské 

školy Praha 9 - 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.  

 

6. 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. §34 odst.5 školského zákona stanoví, že při přijímání 

dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona 

č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

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

 

V Praze dne: 23. 02. 2021  

 

Bc. Veronika Strupková, ředitelka mateřské školy 

 


