
  

 

Č.j.: SKKAHO/57/2020 

 

Směrnice ředitelky školy 

Kritéria k přijetí dětí do mateřské školy, Kaplická 841, Praha 4  

pro školní rok 2020/2021 
 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborné škola služeb, 140 00 

Praha 4, K Sídlišti 840, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kaplická 841, 140 00 Praha 4, 

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou, 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 

(dále jen školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu volných míst pro děti v Mateřské škole, Kaplická 841, 140 00  Praha 4. 

 

I. 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, §34a, §34b 

a §35 školského zákona a podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a podle dalších platných právních 

předpisů. 

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit 

se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě. 

Při přijímání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá 

průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu 

přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

II. 

 

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

- zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře nebo čestným prohlášením zákonného 

zástupce) 

- doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní 

vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře nebo čestným prohlášením zákonného zástupce) 

- vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře o speciálních 

vzdělávacích potřebách dítěte 

- k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou 

rodinnými příslušníky občanů EU 

- k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na 

území ČR na dobu delší, než 90 dnů, popř. 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. 

 



  

 

 

III. 

 

Povinné předškolní vzdělávání: 

V souladu se školským zákonem je předškolní vzdělávání povinné od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku do zahájení školní docházky. 

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech či 

jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní 

školy či vzděláváním v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné 

školní docházky. 

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 

IV. 

 

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity v následujícím pořadí: 

1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu 

2. Dítě, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne nejméně 4 let věku s trvalým 

pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2020 

- starší dítě má přednost před mladším) 

3. Dítě, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne nejméně 3 let věku s trvalým 

pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2020 

- starší dítě má přednost před mladším) 

 

Školský spádový obvod MŠ Kaplická je území MČ Praha 4. 

Trvalý pobyt dítěte zákonný zástupce potvrzuje čestným prohlášením. 

 

Doklad o trvalém pobytu dítěte lze doložit na schůzce zákonných zástupců, která se uskuteční 

ve stanoveném termínu po otevření škol po současném přerušení provozu. 

- výpisem z matriky Úřadu MČ Praha 4, A. Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, individuálně 

ho vydává odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4, A. Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 

- dětským elektronickým občanským průkazem 

- údajem z registru obyvatel  

- děti, občané EU či občané třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území MČ Praha 

4, dokládají pobyt povolením k pobytu  

 

V. 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 proběhne elektronicky ve dnech 

2.5.2020 - 16.5.2020 do 18.00 hodin. 

Přihlášky k zápisu jsou ke stažení na webu www.ksidlisti.cz v sekci mateřská škola. 

 

 

 

V Praze dne 7. 4. 2020 Mgr. Helena Pondělíčková 

  ředitelka školy 

http://www.ksidlisti.cz/

