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KRITÉRIA 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, 

Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900, 

pro školní rok 2022/2023 

Ředitelka mateřské školy, která je zřizovaná MČ Praha 20, stanovila kritéria, která jsou v souladu s § 34, 

§ 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Podmínky přijetí: 

o MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 

že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení 

pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro 

děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě 

soudem svěřeno do osobní péče (§ 34 odst. 5 školského zákona s odkazem na § 50 zákona č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na děti 

v povinné předškolní docházce. 

o Rozhodující pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo 

pobytu, v příslušném školském obvodu MŠ (území městské části Praha 20), a to v době podání 

přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900   

o Dalším posuzovaným kritériem je věk dítěte. 

o Pořadí – umístění dětí tak vznikne následovně: nejprve se seřadí od nejstaršího po nejmladší děti, 

které splnily kritérium č.1, pak se následně stejným způsobem seřadí děti, které splnily kritérium č.2, 

pak č.3 a nakonec č.4.  

o Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

o Podaná žádost dle podmínek správního řádu + příloha „potvrzení o očkování“(originál, případně 

ověřená kopie, nepožaduje se u dětí s povinným předškolním vzděláváním), + další přílohy dle 

individuální situace dítěte (např. odklad školní docházky). Uvedené údaje v žádosti budou ověřené 

při fyzickém zápisu nahlédnutím do rodného listu dítěte a OP zákonného zástupce, v případě cizinců 

je potřeba prokázat povolení k pobytu – pas.  

o V případě, že ředitelka bude muset rozhodnout o přijetí mezi dětmi, které splnily stejné kritérium 

a mají stejné datum narození, proběhne výběr dětí losováním. 

 

Do MŠ jsou děti přijímány postupně dle níže uvedených kritérií: 

1. 

Děti s odkladem školní docházky a děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání s místem 

trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území městské části Praha 20. Povinnost 

předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let 

věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které 

dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

2. 

Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území městské části Praha 20, které do 

31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší. 
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3. 

Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území městské části Praha 20, které do 

31. 08. 2022 dosáhnou nejméně dvou let, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší. 

 

V případě, že mateřská škola bude mít volnou kapacitu, může přijímat také děti: 

 

4. 

Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod MŠ, které 

do 31. 08. 2022 dosáhnou nejméně dvou let, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší. 

 

Orientační tabulka pro určení věku dítěte: 

Klasické třídy – dítě 
narozené 

5-6 let (OŠD, 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017) 

4 roky (1. 9. 2017 - 31. 8. 2018) 

3 roky (1. 9. 2018 - 31. 8. 2019) 

Jeslová třída – dítě 
narozené 

2 roky (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) 

Při dosažení stejného kritéria rozhoduje věk dítěte 

 

*Při zařazování dětí mladších tří let do klasických tříd se postupuje dle vyhlášky č.14/2005 Sb. 

o předškolním vzdělávání v platném znění. 

 

 

Vyhlášeno v rámci zápisu do MŠ 10. 05. – 11. 05. 2022  

 

 

 

V Praze dne 30. 03. 2022 

         Bc. Dana Uhrová 

             ředitelka MŠ Praha 9 – Horní Počernice, 

         Chodovická 1900 

 


