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 Kritéria  přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 

 

V souladu s §34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 

do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 

povinné. 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona 

s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve  školském obvodu MČ Prahy 

17 mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku 

následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou 

školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti 

let k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

 

2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, 

ve  školském obvodu MČ Prahy 17 mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 

31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších 

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

zařízení. 

 

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 

ve  školském obvodu MČ Prahy 17 mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 

31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších 

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

zařízení.  

případně 

4. Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu MČ Prahy 17 mateřské školy, 

které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020, seřazené podle data narození od 

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

školských zařízení. Tyto děti nemají na přijetí do MŠ právní nárok. 

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod MČ Prahy 17 mateřské školy  bude 

přijato v případě volné celkové kapacity školy.* seřazené podle data narození od nejstarších 

po nejmladší.  

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) – 

povinnost očkování, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

*nevztahuje se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tyto děti budou přijímány dle doporučení z PPP 

nebo SPC a volné kapacity ve speciálních třídách  

 

Doporučení: 

Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku na vybrané mateřské škole ve školském obvodu MČ Prahy 17, 

předejdete tím administrativní zátěži a komplikacím při přijímání dětí. Pokud nebude Vaše dítě v naší 

mateřské škole přijato, budeme Vás informovat o volné kapacitě v jiných mateřských školách na 

území MČ Praha 17. Kapacity mateřských škol Prahy 17 jsou dostatečné 

 

V Praze 25.2.2020                                                             Mgr.Alena Lucová, ředitelka vr. 


