Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Praha 5- Smíchov, U Železničního
mostu 2629 pro školní rok 2022/2023
Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2019. Děti mladší budou přijímány v případě
volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Kritéria - bodový systém (je nastaven v elektronickém programu)
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci
školské politiky Městské části Praha 5.

1. Věková skupina – datum narození (počítáno k 31. 8. 2022)






děti narozené do 31. 8. 2016 a dříve:
děti narozené do 31. 8. 2017:
děti narozené do 31. 8. 2018:
děti narozené do 31. 8. 2019:
děti narozené do 31. 12. 2019:

2. Trvalý pobyt dítěte


spádový obvod MŠ: celá oblast území ÚMČ Prahy 5

3. Očkování dítěte (mimo dítěte s povinným předškolním vzděláváním)
Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023.
V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o
přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole organizace
působí).

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Trvalý pobyt dítěte
Trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 v součinnosti s odborem
živnostenským a občanskosprávních agend, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel se souhlasem
zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti).
V případě cizinců je trvalý pobyt místem permanentního pobytu, který je nutno doložit oprávněním k
pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů.
Očkování
Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Závažná individuální situace dítěte
Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Případně doporučení
jiného orgánu souvisejícího s péči o děti. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.
Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.
Pro dítě, které do 31. 8. dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné
předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky 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.

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii
doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s
přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení
zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního
zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě
jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo
zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.
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