
Kritéria přijetí do MŠ 
 

 
Kritéria Mateřské školy Národní se zaměřením na ranou péčí 

se sídlem  Národní 416/37, Praha 1 
k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

 
 

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při  
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 

2023 – 2024. 
  
 Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 zákona odst. 1 školského 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 
6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní 
občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a na 
občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle 
než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří mají právo 
pobytu na území České republiky trvale nebo přechodně na 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 je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 
U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 
Kritéria přijetí : 
 
Praha 1 = společná spádová oblast pro všechny děti s místem trvalého bydliště v Praze 1. 
Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě 
uvolnění místa. 
 
 
 
MŠ Národní 
 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona 
s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském 
obvodu - MČ Praha 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 
31. 8. 2023 pěti let věku, k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

2. Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu - v MČ Praha 1, které před začátkem školního roku ( tj. 
do 31. 8. 2023 ) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od 
nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku 
škol a školských zařízení. 



3. Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu - MČ Praha 1, které před začátkem školního roku ( tj. 
do 31. 8. 2023 ) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od 
nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku 
škol a školských zařízení. 

4. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný 
školský obvod MČ Praha 1. Děti budou řazeny dle data narození od nejstarších po 
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských 
zařízení. 

 
 
MŠ Řásnovka 2 – budova pro děti od 2 let věku 
 

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném 
školském obvodu - MČ Praha 1, které dosáhne nejméně 2 let věku k 31. 8. 2023, 
seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného 
počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

2. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný 
školský obvod  MČ Praha 1, které dosáhnou nejméně 2 let věku k 31. 8. 2023. Děti 
budou řazeny dle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného 
počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
Individuální vzdělávání 
 
Děti, které dosáhly k 31. 8. 2023 věku 5ti let, mohou být vzdělávány, dle §34b školského 
zákona, v režimu individuálního vzdělávání. Formu vzdělávání si rodič volí sám. Dítě však 
musí být přihlášeno k povinnému předškolnímu vzdělávání ve vybrané MŠ podáním 
přihlášky. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen podat 
nejpozději 3 měsíce před začátkem nového školního roku., tj. do 31. 5. 2023, a to 
prostřednictvím přihlášky vyzvednuté v MŠ. 

 

 
 
 
V Praze dne  31. 3. 2023                                         Bc. Šárka Matoušková, ředitelka školy 


