
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
REVOLUČNÍ, Revoluční 1247/26, Praha 1, IČ 70108811 

Č.j.: MSR/28/22 - s účinností od 1.5.2022 

 
Ředitelka Mateřské školy Revoluční, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při 

rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
překročí stanovenou kapacitu mateřské školy pro školní rok 2022/2023 

I. V souladu s §34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však pro děti od 2 let. 

II.  K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným 
pravidelným očkováním na základě § 50 zákona č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 
předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné. 

III.  Specifické vzdělávací potřeby dítěte musí být doloženy odborným posudkem příslušného SPC (PPP) podle 
druhu postižení dítěte, které jsou potřebné pro zřízení funkce asistenta pedagoga, o zařazení dítěte 
k integraci rozhoduje individuálně ředitelka školy s přihlédnutím k organizačně provozním a hygienickým 
možnostem školy.  

IV. Při posuzování bude upřednostněno vždy starší dítě, dle přesného data narození, tj. rok, měsíc a den, 
v případě rovnosti bude provedeno losování za účasti dotčených zákonných zástupců. 

V. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti v době konání zápisu do MŠ Revoluční. Termín 
odevzdání vyplněných a podepsaných žádostí bude stanoven ředitelkou při zápisu do MŠ. 

VI. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií, uvedených v následující tabulce. Děti 
budou přijímány v tomto pořadí: 

 
* Obecně závazná vyhláška Hl.m.Prahy o školských obvodech mateřských škol. Pro MŠ Revoluční je spádovým obvodem MČ Praha 1. Oprávněnost trvalého  
   pobytu dítěte bude vycházet ze seznamu dětí z výpisu evidence obyvatel MČ Praha 1. 
 **Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území MČ Praha 1.Občané třetích zemí jsou 
     povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. (prokázání statutu rezidenta) 
 
 Zveřejněno na www.msrevolucni.cz  dne 25.04.2022 
 

V Praze dne 16.02.2022                                                                    Mgr. Jaromíra Pavlíčková, ředitelka školy 

Kritérium pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
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* mateřské 
školy (Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti 

let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, 
které dosáhne do 31.8.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

2. 
 
 

Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců** místem pobytu, v 
příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku do 31.8.2022 
dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, s předností přijetí podle podle data narození od nejstarších 
po nejmladší, a to do výše volné kapacity. 

3. 
 

Přednostní přijeti dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců** místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku do 31.8.2022 
dosáhne nejméně třetího roku, s předností přijetí podle data narození od nejstarších po nejmladší, 
a to do výše volné kapacity. 

4. Přednostní přijeti dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců** místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které nejpozději do 31.10.2022 dosáhne nejméně 
třetího roku, s předností přijetí podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné 
kapacity. 

5. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců** s místem pobytu, mimo příslušný školský 
obvod* mateřské školy, s předností přijetí podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do 
výše volné kapacity.  

http://www.msrevolucni.cz/

