
Prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 15 

v roce 2023 

 

Mateřské školy budou v  těchto termínech přijímat z kapacitních důvodů pouze své 

kmenové děti. 

V přípravném týdnu od 28.8. do 1.9.2023 bude ve všech mateřských školách 

ZAVŘENO. 

 

Během prázdninových měsíců jsou realizovány práce na vnitřních i vnějších 
úpravách objektů mateřských škol.  
Prázdninový provoz je určen pouze pro nejnaléhavější případy.  
Očekáváme, že děti rodičů na rodičovské dovolené v tuto dobu nebudou navštěvovat 
MŠ. 
 
Ukončení přihlášek k prázdninovému provozu je 31.5.2023.  
Závaznou docházku nahlaste paní učitelkám ve své třídě.  
 
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 
2023/2024 

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro 
Vás. K seznámení s naší mateřskou školou můžete využít virtuální prohlídku, která je k dispozici na 
našich webových stránkách. 
 

Elektronická registrace k zápisu: 3.4. – 6.4.2023   
 
Žádosti v elektronické podobě budou k dispozici na webových stránkách školy (v rámci 
elektronického zápisu):   3.4. – 6.4.2023. 
Prosíme rodiče, aby vyplnili elektronický formulář. Poté obdržíte emailem potvrzení o přijetí 
žádosti. Formulář – Žádost o přijetí vytiskněte a podepište. 
Na webových stránkách v dokumentech bude ke stažení také: 

- Evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru a vyplňte. 
- Formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů + prohlášením o vzájemné shodě 

také vytiskněte a vyplňte.   

Mateřské školy Termín prázdninového provozu 

MŠ Trhanovské náměstí + MŠ Slunečnice 3.7. – 18.7.2023  

MŠ Libkovská + MŠ Parmská 389 17.7. – 28.7.2023 

MŠ Horolezecká + MŠ Boloňská 31.7. –11.8.2023 

MŠ Parmská 388 + Milánská 472 14.8. – 25.8.2023 



Všechny 3 formuláře v papírové podobě budou k vyzvednutí u hospodářky školy dne 
4.4.2022  
a 5.4.2023 od 8.00h do 16.00h nebo po telefonické domluvě (274867576).  
V následujících dnech (cca do 14 dnů po ukončení elektronické registrace) obdržíte email, 
kde budete mít možnost se elektronicky objednat na konkrétní čas k fyzickému zápisu dne 
3.5.2023. 
V případě, že se nezúčastníte fyzického zápisu, můžete dokumenty také zaslat 
prostřednictvím datové schránky (4dwaw2h) nebo poštou nejpozději do 3.5.2023.  
 

Den fyzického zápisu: středa  3.5.2023 od 9.00 do 12.00h a od 13.00 do 17.00h. 
 
- k zápisu přijde zákonný zástupce, je vhodné přijít s dítětem  
- u zápisu předložíte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců povolení k trvalému pobytu na 
dobu delší než 90 dní + pas dítěte 
- odevzdáte vyplněný Evidenční list včetně potvrzení od lékaře 
- podepsanou Žádost o přijetí 
- podepsaný formulář se souhlasem o zpracování osobních údajů a přidělením registračního čísla 
- v případě, že nemáte trvalý pobyt na Praze 15, je nezbytné doložit přechodný pobyt např. kopií 
nájemní smlouvy  
MŠ přijme „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ pouze od rodičů dětí, které dosáhnou 3 let do 31.12.2023, 
tzn., že jsou narozeny do 31.12.2020. 
Ve výjimečných případech (nemoc, karanténa apod.) lze domluvit náhradní termín fyzického zápisu. 
Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 
Výsledky zápisu:  
Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na 
webových stránkách školy a v informační venkovní vitríně školy počínaje dnem 26.5.2023, 
kdy také budou rozeslána poštou rozhodnutí o nepřijetí. Zveřejněním seznamu přijatých dětí 
se považují tato rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci pouze 
na vyžádání, popřípadě po nástupu do MŠ. 
 
 

Kritéria pro přijímaní dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024 
 
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.  
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné 
školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. 
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Ta jsou platná i pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy lékařem  
a školským poradenským zařízením. Děti budou při přijetí seřazené podle věku od nejstarších po 
nejmladší na základě níže uvedených kritérií.  
  

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 
15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní 
docházky.  

 
2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. 

daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po 
nejmladší. 



 
3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. 

daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po 
nejmladší. 

 
4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce 

daného kalendářního roku (do 31.12.2023), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 
 

5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do 
naplnění volné kapacity školy.  

                                                                                           
 

V Praze, dne 1.2.2023     Mgr. Blažena Kobrová, ředitelka školy
  
 
 
 


