
INFORMACE O ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 10, 
VLADIVOSTOCKÁ  8/1034 

pro školní rok 2021/2022 

KRITÉRIA PŘIJETÍ: 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat podle kritérií, 
která jsou stanovena v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a 

školského zákona s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem 
pobytu) městská část Praha 10. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, 
které dosáhne do 31. 8. 2021 věku pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.  

2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců 
s místem pobytu) městská část Praha 10, které před začátkem školního roku 
(tj. do 31. 8. 2021) dosáhne čtvrtého roku věku, seřazené od nejstarších po 
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců 
s místem pobytu) městská část Praha 10., které před začátkem školního roku 
(tj. do 31. 8. 2021) 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. 

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo 
mají doklad od dětského lékaře, že jsou proti nákaze imunní, či mají doklad od 
dětského lékaře, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 
(Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Netýká se dětí, které 
budou plnit povinné předškolní vzdělávání (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví) 

 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS: 
 
Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy  
doporučujeme využít Elektronického předzápisu.  
Na webu: www.elektronickypredzapis.cz zadejte název naší školy. 
 
Elektronický předzápis bude spuštěn od 6.4.2021 do 4.5.2021  



Další informace na letáku elektronického předzápisu. 
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dne 5. 5. 2021 a bude probíhat 
pouze distanční formou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. V případě, že 
v den řádného zápisu budete v karanténě, nebo onemocníte s Covid 19 a nebudete 
moci z těchto důvodů doručit dokumenty k zápisu, informujte o této skutečnosti 
ředitelku školy na  skolka@vladivostocka.cz , nebo na tel: 267 310 633 pro 
případnou domluvu. 

 

DOKLADY K ZÁPISU: 

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (z el.předzápisu, nebo 
webu školy) 

2) Evidenční list(oboustranný) potvrzený pediatrem  
(z el.předzápisu, nebo webu školy) 

3) Rodný list dítěte – prostá kopie 
4) Občanský průkaz zákonného zástupce – prostá kopie 
5) Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (z webu školy) 

 

JAK DORUČIT DOKLADY K ZÁPISU: 

1) Prostřednictvím soukromé datové schránky(ne firemní), ID: 
9rvy3g8 

2) Elektronicky na školní e-mail skolka@vladivostocka.cz – doklady 
podepsané elektronickým podpisem zákonného zástupce 

3) Poštou na adresu školy: Mateřská škola Vladivostocká, 
Vladivostocká 8/1034, 100 00, Praha 10, Vršovice 

4) Osobním podáním – v krajních případech a pouze po předchozí 
domluvě na tel. 267 310 633 

 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-
mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany 
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se 
domluvte s vedením školy na tel: 267 310 633 

Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po 
zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 



 

 
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových 
stránek školy, nebo si je po telefonické domluvě na tel: 267 310 633 a pouze 
v krajních případech, osobně vyzvednout v mateřské škole. 
 
 
Správní řízení a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy: 

1. Správní řízení bude zahájeno 5.5.2021 a bude vedeno podle zveřejněných 
kritérií MŠ pro školní rok 2021/2022. 

2. Po přijetí výše uvedených dokumentů vám bude zasláno registrační číslo, pod 
kterým bude dítě vedeno ve správním řízení. Registrační číslo bude zasláno na 
váš kontaktní e-mail, nebo datovou schránku, případně Vás individuálně 
kontaktujeme. 

3. Možnost nahlédnutí do spisu bude v termínu 17.5. 2021 (9:00-12:00). V případě 
zájmu o nahlédnutí do spisu kontaktujte ředitelku školy na tel: 267 310 633, pro 
upřesnění času. 

4. Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových 
stránkách školy v sekci zápis a na informační tabuli před budovou školy. 

5. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeně poštou do 30 dnů od 
zahájení správního řízení, nebo zasláno datovou schránkou. 

V případě, že jste žádali o přijetí duplicitně i do druhé MŠ a do obou je dítě 
přijato, je nutné zaslat vyplněný Zápisový lístek do té školy, kterou si pro 
vzdělávání dítěte vyberete, a to bez zbytečného odkladu Odevzdáním zápisového 
lístku potvrdíte svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň se 
uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.  

 

V případě jakýchkoli nejasností mne neváhejte kontaktovat. 

 

Alena Forejtová, DiS. 

ředitelka mateřské školy 


