
Zápisy pro školní rok 2018–2019 v městské části Praha 21 
9. + 10. května (středa, čtvrtek) od 13.00 – 17.00 hod. 

 
 
 

Právní úprava předškolního 
vzdělávání je stanovena zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) a vyhláškou 
MŠMT č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů.  
MČ Praha 21 je zřizovatelem 4 
mateřských škol, ze kterých si 
můžete vybrat. Nejlepším a 
nejvhodnějším způsobem, jak se 
dozvědět vše potřebné o 
každodenním chodu mateřské 
školy, je navštívit ji v době, kdy 
vyhlašuje „Dny otevřených dveří“. 

 
Základní informace a pokyny pro rodiče 
 
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 
předškolního vzdělávání dítěte. Nesplnění této povinnosti ze strany zákonného zástupce lze 
považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle školského zákona, za který 
lze uložit pokutu až do 5.000 Kč.  
Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i jiným způsobem – individuální vzděláváním dítěte, bez 
pravidelné účasti v MŠ a řídí se § 34 b školského zákona. Tuto skutečnost je zákonný zástupce dítěte 
povinen oznámit ředitelce mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým 
začíná povinnost předškolního vzdělávání. 
Pro všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 2 je vytvořen pouze jeden spádový obvod, tvořený 
celým územím městské části. Nadále je tedy možno podat žádost do jedné či více mateřských škol, 
o přijetí rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií a kapacitních možností. V žádosti je navíc 
uvedena možnost upřednostnit jednu konkrétní školku. 
Nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dále dodržení požadavku stanoveného 
v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení 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). Tato povinnost neplatí pro děti 
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné. 
 
 

 
 


