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Vnitřní směrnice ředitele školy 
 
 

Stanovení podmínek pro podávání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání 

 

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, po 

dohodě se zřizovatelem MÚ MČ Praha 14 a v souladu s V č.14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví 

následující upřesnění pro podávání Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní 

rok 2016/2017. 

 

Místo vydávání Žádosti: MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, Praha 9, Černý Most 

Termín vydávání Žádosti: 14.3.2016 9,30 – 11,00 pouze rezervace 

15.3.2016 9,30 – 16,30 9,30 – 13,00 pouze rezervace 

16.3.2016 9,30 – 16,00 13,00 - 16,00 pouze rezervace 

Odkaz na časovou rezervaci bude od 15.2.2015 přístupný na web stránkách školy 

http://www.msslunickopraha14.cz/  

 

Termín odevzdání Žádosti:       29. a 30.3.2016 od 9,00 do 16,00 hod osobně odpovědným 

osobám  

Termín odevzdání Žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem 

stanovených kriterií MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí vyzvednutí či 

odevzdání Žádosti. 

 

Místo odevzdání žádosti:  MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, Praha 9  

 

Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených žádostí:  

ředitelka školy  Bc. Ivana Jandová 

zást. ředitelky   Bc. Zdenka Krumphanzlová  

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na vývěsce školy 
a na webových stránkách školy nejméně po dobu 15ti dnů. Předpokládaný termín 
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zveřejnění je stanoven na 26.4.2016. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné 
podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání.  

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem 
s dodejkou v písemné podobě. 

 
Přednostně budou přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

(odst. 4, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Do předškolního zařízení mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanovenému 

pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 

V případě nevyhovění žádosti může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území 

MČ Praha 14, která bude mít volnou kapacitu. 

 

Nedílnou součástí Žádosti je souhlas zákonného zástupce se zpracováváním osobních údajů 

a seznámení se směrnicí Stanovení podmínek pro podávání Žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. 

 

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§36 a §38 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád). 

 

Místo, termín a doba pro podání Žádosti budou také zveřejněny:   

a) http://www.msslunickopraha14.cz 

b) vývěska školy - vchod do ředitelny MŠ 

 

U zápisu zákonný zástupce předloží: 

• Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad 

k ověření bydliště 

• Rodný list dítěte 
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• Cestovní pas - cizinci, oprávněnost pobytu na území ČR - týká se pouze cizinců mimo 

země EU - § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ  
 
 

 
Kritéria 
 

Specifikace 
 
Body 

Děti v posledním roce 
před zahájením školní 
docházky 

6 let - nar. 1.9.2009 - 31.8.2010  OŠD 
5 let - nar. 1.9.2010 - 31.8.2011  předškoláci 
 

 
25  

 

Bydliště dítěte MČ P 14 10  

Věk dítěte - dosažení 
věkové hranice 
k 31.8.2016 

4 roky - nar. 1.9.2011 - 31.8.2012 10 

3 roky - nar. 1.9.2012 - 31.8.2013 7 

2 roky - nar. 1.9.2013 - 31.12.2013 1 

 
Sourozenec 
 

Dítě, jehož sourozenec MŠ Sluníčko již 
navštěvuje a bude v docházce pokračovat ve 
šk. roce 2016/2017 nebo dítě, jehož starší 
sourozenec bude zápisem pro rok 2016/2017 
do MŠ Sluníčko přijat 

2 

Písemné doporučení 
OSPOD 

Významně negativní vliv sociálně 
ekonomického statutu rodiny na vývoj dítěte 

4 

 

 
 
V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších a to do 
nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských 
zařízení. 
 
V případě rovnosti bodů může být přihlédnuto ke specifickým potřebám rodiny. 
 
 
 
 
V Praze 19.1.2016       Bc. Ivana Jandová 
              řed. školy 
 


