
Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614,  

odloučené pracoviště MŠ Žerotínova 36/1100 a odloučené pracoviště MŠ Roháčova 38a/535 

 

PPŘŘIIJJÍÍMMÁÁNNÍÍ  DDĚĚTTÍÍ  DDOO  MMŠŠ  ––  PPOODDMMÍÍNNKKYY  AA  KKRRIITTÉÉRRIIAA  PPRROO  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22002200//22002211  
 

V souladu s § 34, odst. 1 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. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34, odst. 1 školského zákona na 

státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského 

státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání 

vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší 

než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se 

nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  

  

ZZááppiiss  ddoo  MMŠŠ  jjee  vvyyhhllaaššoovváánn  jjeeddeennkkrráátt  rrooččnněě  OOddbboorreemm  šškkoollssttvvíí  MMČČ  PPrraahhaa  33..  

PPrroo  šškkoollnníí  rrookk  22002200//22002211  jjee  ssttaannoovveenn  nnaa  oobbddoobbíí  oodd  22..  55..  22002200  ddoo  1111..  55..  22002200  vvččeettnněě..  

ZZááppiiss  jjee  ssppoolleeččnnýý  pprroo  oobběě  ddeettaaššoovvaannáá  pprraaccoovviiššttěě  ––  ttjj..  pprroo  MMŠŠ  ŽŽeerroottíínnoovvaa  3366  ((ppřříízzeemmíí  ZZŠŠ))  

aa  pprroo  MMŠŠ  RRoohhááččoovvaa  3388aa  ((vvnniittrroobbllookk  mmeezzii  ppaanneelloovvýýmmii  ddoommyy))..  PPřřiijjaattéé  dděěttii  ppaakk  bbuuddoouu  ddoo  

oobboouu  pprraaccoovviiššťť  rroozzdděělleennyy  ppooddllee  vvěěkkuu..  NNeejjmmllaaddššíí  dděěttii  ((ppřřeeddeevvššíímm  22lleettéé))  ddoo  bbuuddoovvyy  

vv  RRoohhááččoovvěě  uulliiccii,,  ssttaarrššíí  dděěttii  ddoo  bbuuddoovvyy  vv  ŽŽeerroottíínnoovvěě  uulliiccii..  
 

ZZáákkllaaddnníí  ppooddmmíínnkkoouu  kk  ppřřiijjeettíí  ddoo  MMŠŠ  jjee  řřááddnnéé  vvyyppllnněěnnáá    

aa  vv  ddaannéémm  tteerrmmíínnuu  ooddeevvzzddaannáá  „„ŽŽááddoosstt  oo  ppřřiijjeettíí  ddoo  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy““..  
 

Pokud kapacita školy nedovoluje přijmout všechny přihlášené děti, provádí se výběr dle následujících 

kritérií: 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a, zákona č. 561/2004 Sb.,  

školský zákon, v platném znění, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 (cizinci s místem pobytu  

ve spádové oblasti Praha 3). 
 

2. Nárokové přijetí dítěte s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 (cizinci s místem pobytu ve 

spádové oblasti Praha 3), které do 31. 8. 2020 dovrší 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. Nárokové přijetí dítěte s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 (cizinci s místem pobytu ve 

spádové oblasti Praha 3), které do 31. 8. 2020 dovrší 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.  
 

4. Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 (cizinci s místem pobytu ve spádové oblasti  

Praha 3), které do 31. 8. 2020 dovrší nejméně druhého roku věku, seřazené podle data narození od 

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

zařízení.  
 

V případě shodného počtu splněných kritérií a shodného data narození se pořadí dětí losuje. 

Dítě může být přijato k docházce do MŠ i mimo termín zápisu, pokud není kapacita MŠ zcela naplněna. 
 

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), 

s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné. 

 

V Praze dne 9. 4. 2020         Pavla Ladrová, zástupkyně ředitele pro MŠ
                 


