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

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

 

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠK. ROK 2023/2024 
 

Na základě Vnitřní směrnice, č. j.: 9/23/MŠCH. 
 

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.  
 

Oficiální zápis do MŠ je vyhlašován jedenkrát ročně Odborem školství MČ Praha 3.  

Pro školní rok 2023/2024 je stanoven na středu 3. 5. a čtvrtek 4. 5. 2023, vždy od 13 do 17 hodin.  

V případě hygienou nařízené karantény ve dnech zápisu si lze telefonicky domluvit náhradní termín 

předání žádosti na čísle 770 147 541. 
 

Žádosti o přijetí do MŠ se vydávají od začátku kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém se 

koná zápis, až do data stanoveného termínu zápisu. Pro získání žádosti lze od 1. 4. 2023 využít 

jednotného elektronického systému MČ Praha 3. Na adrese https://zapisdoms-praha3.praha.eu vyplnit 

žádost on-line, vytisknout ji, nechat potvrdit pediatrem a spolu s potřebnými přílohami doručit ve 

stanovených dnech zápisu do MŠ.  

Při zápisu jsou shromažďovány žádosti o přijetí všech dětí, které splňují předpoklady k docházce do MŠ. 

Je provedena kontrola všech náležitostí – místo trvalého pobytu, doporučení lékaře, doklad o očkování 

(není požadován u dětí s povinnou předškolní docházkou), podpis zákonného zástupce, atd.  

V letošním roce budou mít rodiče opět možnost osobně si prohlédnout prostory obou MŠ, informovat se o 

provozu, finančních záležitostech a aktivitách MŠ. Dny otevřených dveří se konají: v MŠ Roháčova 

v úterý 4. 4. 2023, v MŠ Žerotínova ve středu 5. 4. 2023, vždy od 15 do 17 hodin.  

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

kritérií: 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Základní podmínkou k přijetí do MŠ je řádné vyplněná a v daném termínu odevzdaná 

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.  

1. Kritérium “trvalý pobyt dítěte“ – bodové ohodnocení 

a) místo trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti Praha 3:      100 bodů  

   (cizinci s prokazatelně doloženým místem pobytu ve spádové oblasti Praha 3) 

b) místo trvalého pobytu dítěte mimo spádovou oblast Praha 3:                  0 bodů 
 

2. Kritérium „věková skupina“ – bodové ohodnocení 

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

školský zákon, v platném znění:               40 bodů   

b) Nárokové přijetí dítěte, které do 31. 8. 2023 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:                   30 bodů 
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c) Nárokové přijetí dítěte, které do 31. 8. 2023 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:                   20 bodů 

d) Dítě, které dovrší nejméně třetího roku věku v období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023, seřazené podle 

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

a školských zařízení:                   10 bodů 
 

3. Kritérium „den věku dítěte v roce“ – bodové ohodnocení 

a) Za každý den v roce (365 dní) věku dítěte, dosaženého k 31. 8. 2023:              0,02 bodů 
 

V případě shodného počtu splněných kritérií, shodného data narození a bodového hodnocení, 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. 2023 předškolní vzdělávání povinné. 

 

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle 

čl. 26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces využití volných kapacit škol  

a po dobu nezbytnou k naplnění účelu. 

 

O tom, zda bylo dítě do MŠ přijato, jsou rodiče informováni v předem stanovený den na vyvěšeném 

seznamu přijatých dětí s odůvodněním. Nepřijatým dětem bude vydáno Rozhodnutí o nepřijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání s odůvodněním. 

 

Pokud jsou volná místa, přijímají se děti v průběhu celého roku dle požadavků rodičů. Na uvolněná místa 

se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. 

 

 

V Praze dne 10. 3. 2023 

 

 

Ladrová Pavla 

zástupkyně ředitele pro MŠ 


