
 

O přijetí do Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 a odloučeného pracoviště 
Sadská 530 rozhoduje ředitelka školy v souladu s § 34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád. Odvolacím orgánem je 
Magistrát hl. města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21. Odvolání podává zákonný zástupce 
prostřednictvím mateřské školy, která rozhodla o nepřijetí či přijetí k předškolnímu 
vzdělávání. 

1) Zápis do mateřské školy se uskuteční v období od 4. května do 29. května. Přesný termín a 
místo zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu je zveřejněn 
na webových stránkách školy www.ms zelenecska.com a případně dalšími způsoby v místě 
obvyklými. Zápis do mateřské školy probíhá přímo v Mateřské škole ve vypsaných 
termínech, a to podáním zákonného zástupce řádně vyplněným formulářem Žádosti o přijetí 
pro následující školní rok 2020/2021, Evidenčním listem se zprávou o zdravotním stavu dítěte 
a o splnění podmínky povinného očkování lékařem a doložením Rodného listu dítěte a 
Občanského průkazu rodiče. V případě cizinců doložený legalizovaný pobyt v originále 
v souladu s § 20 školského zákona.  
Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 v ředitelně MŠ Praha 9 – Hloubětín,  
Zelenečská 500 04. 05. 2020 + 05. 05. 2020 od 8.30 – 11.30 + 13.00 – 16.30 hodin. 

Dokumentace, kterou u  zápisu zákonný zástupce předloží: 

a) Občanský průkaz zákonného zástupce 
b) Rodný list dítěte 
c) Legalizovaný pobyt cizinců v originále  
d) Vyplněnou žádost k přijetí včetně data a podpisů a nedílnou součástí žádosti (přihlášky) je 
souhlas se zpracováním osobních údajů. 
e) Vyplněný evidenční list včetně vyjádření dětského lékaře a potvrzením o očkování 

2) V případě většího počtu žadatelů o umístění než je předpokládaný počet volných míst v 
mateřské škole pro nadcházející školní rok, rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí 
dítěte v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou součástí 
této směrnice. 
Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle těchto předem 
stanovených kritérií. 
O přijetí dítěte nerozhoduje datum či pořadí podání žádosti. 
 
Stanovená kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021 
 
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého 
pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) 

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 

 
Č. j.: MSZ2625/2020 Účinnost od: 01. 02 .2020 



Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín,Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které dosáhnou 
pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020).   
 
2. Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého 
pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) 
Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín,Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které dosáhnou 
nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020), seřazené podle 
data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v 
rejstříku škol a školských zařízení. 
   
3. Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. 
území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín,Zelenečská 500 příspěvkové 
organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 
8. 2020), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného 
počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  
 
 4. Děti dvouleté s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském 
obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín,Zelenečská 500 
příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené 
podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  
 
5. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 14) Mateřské 
školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, seřazené podle data 
narození od nejmladších po nejstarší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v 
rejstříku škol a školských zařízení.   
  
6. Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. §34 odst.5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č.258/2000Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou. 
 

3) Výsledky řízení budou oznámeny na webu školy – www.ms-zelenecska.c pod registračními 
čísly do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti a u vchodu do školy. 

Rozhodnutí bude k vyzvednutí v MŠ Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 osobně zákonnému 
zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

Vydání rozhodnutí na školní rok 2019/2020 v ředitelně MŠ Praha 9 – Hloubětín,  
Zelenečská 500 28. 5. 2020 od 9.30 – 11.30 + 13.00 – 16.30 hodin. 

4) Od září 2017 je stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky, to znamená pro děti narozené 01. 09. 2015 – 31. 08.2016. Tato 
povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu EU, kteří 
pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení 
mezinárodní ochrany.  



Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové 
nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o 
povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se 
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v 
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude 
jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské 
školy. 

Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání je povinnost zákonného zástupce (v 
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte). 

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 
školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku lze plnit 
povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o 
individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato 
k předškolnímu vzdělávání). Zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných 
výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu 
vzdělávání dvakrát v průběhu roku. 

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem 
školní docházky) musí zákonný zástupce přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo 
plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské 
škole. 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen 
odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

V Praze dne:  01. 02. 2020   Helena Zychová, DiS., ředitelka mateřské školy 


