
Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Horoměřice, okres
Praha - západ pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Horoměřice, okres Praha – západ (dále jen MŠ)
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 (dále školský zákon), v
platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy
počet žádostí o přijetí v tomto roce překročí stanovenou maximální kapacitu MŠ.

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem
v obci Horoměřice* - spádová oblast, (dle §34 odst. 2 školského zákona).

2. Děti (k 31. 8. 2022 starší 3 let) s trvalým pobytem v obci Horoměřice* - spádová
oblast, dle věku – od nejstarších po nejmladší.

3. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem
v obci Statenice.

4. Děti (k 31. 8. 2022 starší 3 let) z jiných obcí dle věku - od nejstarších po
nejmladší.

5. V jednotlivých případech lze u přihlašovaného dítěte přihlédnout ke stávající
docházce staršího sourozence do MŠ nebo ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte.
V tomto případě má ředitelka MŠ právo požádat o posouzení příslušné správní
orgány či školské poradenské zařízení.

6. Pro přijímání dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s
válkou na Ukrajině, bude vyhlášen zvláštní zápis v termínu 1. 6. - 15. 7. 2022.

7. V průběhu školního roku 2022/2023 budou na případná uvolněná místa v MŠ
přijímány děti také dle těchto zveřejněných kritérií.

___________________________________________________________________
*) Pro účely zápisu považujeme za dítě s trvalým pobytem v obci Horoměřice takové,
jehož alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt na stejné adrese – v obci
Horoměřice.

Upozornění: V případě zjištění nepravdivých údajů v Žádosti o předškolní vzdělávání nebo
Evidenčním listu dítěte si MŠ vyhrazuje právo vyřadit dítě z přijímacího řízení, a to i po
započetí jeho docházky do MŠ.

V Horoměřicích dne 7. 4. 2022
Mgr. Veronika Dětinská

ředitelka MŠ


