
Mateřská škola Šikulka Praha 13, Hostinského 1534 
Hostinského 1534/11 

155 00 Praha 5 - Stodůlky 
tel. 235519268-9     IČ 65991184 

 
e-mail: reditelka@skolka-sikulka.cz 

 
 
                                                                                                                                                V Praze dne: 21.4. 2020 
 
STANOVENÍ   PODMÍNEK   PRO   PODÁVÁNÍ   ŽÁDOSTÍ  O 
PŘIJETÍ   DĚTÍ   K   PŘEDŠKOLNÍMU   VZDĚLÁVÁNÍ 
                         (Přihláška do mateřské školy – zápis do mateřské školy) 
 
                                                                                                 
     Ředitelka Mateřské školy Šikulka Praha 13, Hostinského 1534, Hostinského 1534/11, 155 00 Praha 5  
Stodůlky, po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 13 a v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující 
upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2020/2021. 
  
Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Šikulka Praha 13, Hostinského 1534 

Hostinského 1534/11 
155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Sběrný box v MŠ u vchodu, mailem s elektronickým 
podpisem, nebo do datové schránky MŠ 
 

Termín: 
Žádosti o přijetí: 
Vracení vyplněných žádostí: 

 
Jsou ke stažení na stránkách MŠ a MČ Praha 13 
Vrácení vyplněných a potvrzených tiskopisů do MŠ 
proběhne od 4. do 15.5.2020 osobně do sběrného 
boxu MŠ nebo elektronicky. 
  

Doba pro vrácení žádostí:  4. – 7.5.2020 – 12:00 – 16:00h – sběrný box MŠ 
11. – 15.5.2020 – 9:00 – 12:00h – sběrný box MŠ 

 
Místo, termín a doba pro podání žádostí budou zveřejněny také na internetových stránkách MŠ a v časopise  
MČ Prahy 13 – Stop. 
 
Přílohou těchto podmínek pro přijímání je Směrnice č. 24/2012 – Kritéria pro přijímání dětí. 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu 
důležitost jednotlivých kriterií uvedených ve Směrnici č. 26/2012. 
 
 
 
Termín zveřejnění výsledků zápisu bude v týdnu od 1.6.2020 do 5.6.2020. Vydávání 
„Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ“ na školní rok 2020/2021 
bude k dispozici při nástupu přijatých dětí v září 2020. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude 
zasláno ihned doporučenou poštou. 
 
 
 
 
Vydala: ředitelka školy 
 
    Adriana Hlavačková 
                                                                                                                          ředitelka mateřské školy                                                                                                                
V Praze dne: 21.4. 2020 



 
 
Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 
 
• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst.1 školského zákona zpravidla  

ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP  
(§ 4 a 5 školského zákona) 

• při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů 

• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. jejich rodinní příslušníci 
• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, ani jejich rodinní příslušníci, pokud 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 

• přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  
v souladu s § 34 odst. 4, školského zákona 

• k přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení a 
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 
 
Přijetí dítěte mladšího 3 let věku 
 

V souladu s §34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. lze předškolní vzdělávání organizovat pro děti ve věku od 2 do 6 let. 
Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek: 
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto 
ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, 
nikoli v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit 
požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem 
dané mateřské školy. 
V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, 
stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Právnická osoba vykonávající 
činnost mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními 
předpisy. 
 
K žádosti je nezbytné doložit tyto kopie dokladů! 
 
1) Kopie očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování, nebo doklad, že se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci 
2) Písemné vyjádření školského poradenského zařízení a ošetřujícího praktického lékaře pro děti 

a dorost v případě dítěte se zdravotním postižením 
3) Kopie rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti 

pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR nebo výpis 
evidence obyvatel s řádnou adresou trvalého pobytu 

 
Bodové ohodnocení kritérií: 
 

Kritéria: Bodové ohodnocení: 
Trvalý pobyt dítěte  MČ P13 10 
Věk dítěte ke dni 
 31.8. kalen. roku, kdy 
probíhá zápis. 
 

5 let 5 
4 roky 4 
3 roky 3 

 2 roky                     1 
 
V případě rovnosti bodů, jsou děti seřazeny podle data narození od nejstarších po nejmladší, 
 a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 
Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se nějaké místo uvolní. 



 


	Mateřská škola Šikulka Praha 13, Hostinského 1534
	STANOVENÍ   PODMÍNEK   PRO   PODÁVÁNÍ   ŽÁDOSTÍ  O PŘIJETÍ   DĚTÍ   K   PŘEDŠKOLNÍMU   VZDĚLÁVÁNÍ
	     Ředitelka Mateřské školy Šikulka Praha 13, Hostinského 1534, Hostinského 1534/11, 155 00 Praha 5 Stodůlky, po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 13 a v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2020/2021.

