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Vnitřní směrnice k zápisu dětí do MŠ Karásek v Praze 12 

Směrnice č.: 4/2022 

Vypracoval: Lenka Kouřilová, ředitelka MŠ 

Schválil: Lenka Kouřilová, ředitelka MŠ 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 25.2.2022 

 

Předmětem této vnitřní směrnice je specifikace postupu ředitelky mateřské školy při 

správním uvážení před vydáním rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy. Správní 

uvážení a následné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí 

respektovat podmínky zákonného a hospodárného provozu mateřské školy. 

 

1. Ředitelka školy je povinna při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání postupovat 

v souladu s ustanoveními školského zákona, zejména pak s předstihem informovat 

veřejnost i zákonné zástupce dětí o vzdělávacím programu předškolního vzdělávání a 

organizaci provozu školy. 

2. Ředitelka školy je povinna před vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání respektovat kapacitu školy uvedenou v rejstříku škol a dodržet ustanovení 

§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

3. Metodickým konzultantem ředitelky školy při správním uvážení o rozhodnutích 

v souvislosti s přijetím dětí k předškolnímu vzdělávání je za zřizovatele pověřen odbor 

školství, kultury a vzdělávání. 

4. Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti očkované v souladu s platnou 

legislativou. Povinné očkování se netýká pouze dětí přijímaných k povinnému 

předškolnímu vzdělávání. 

5. Ke stanovení konkrétního počtu přijatých dětí, jimž je ředitelkou vydáno rozhodnutí o 

přijetí, je nutno přihlížet na níže uvedená kritéria: 

 

Kritérium    Bodové ohodnocení 

  a) trvalý pobyt dítěte trvalý pobyt dítěte na území Městské části Praha 12 

(pobyt na území Městské části Praha 12 v případě   

  cizinců)     

30 bodů 

 

     b) věk dítěte - dovršení 6 let věku dítěte do 31.8.2022  20 bodů 

              - dovršení 5 let věku dítěte do 31.8.2022  15 bodů 

              - dovršení 4 let věku dítěte do 31.8.2022  10 bodů 

   - dovršení 3 let věku dítěte do 31.8.2022    5 bodů 

 

  
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přednostně přijato dítě 

narozené dříve, tedy dítě starší. V případě rovnosti bodů u posledního přijímaného dítěte a 

současně stejného data narození bude přistoupenou k losování.        

 

Ředitelka školy může přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku za podmínek 

dle této vnitřní směrnice. 

 

V Praze dne 25.2.2022    Lenka Kouřilová, ředitelka MŠ 


