
Informace k přijímání k předškolnímu vzdělávání 

 

Jaké jsou podmínky a postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání 

● Potřebné formuláře si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole nebo stáhnout na 
webových stránkách www.zs-kolodeje.cz 

● Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

● Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání. 

Kde, s kým a kdy zahájit přijímání do mateřské školy 

● V úterý 9. května 2023 od 14:00 do 17:30 hodin podáním vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, a to v budově mateřské školy.   

● Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je v pravomoci ředitele mateřské školy, do které 
žádáte dítě umístit. 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

● Rodný list dítěte 
● OP zákonného zástupce 
● Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení od dětského lékaře – bez potvrzení od 

dětského lékaře nemůže být rozhodnuto o přijetí 

(Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné splnění podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. Tedy přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti 
nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se netýká dětí, které patří do skupiny, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné.) 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

● Dne 23. května 2023 od 11 do 15 hodin, mají zákonní zástupci po předchozí telefonické domluvě 
(739 095 355) možnost prostudovat spis a podat své vyjádření k věci. 
 

● Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte bude vydáno ředitelem ZŠ a MŠ Koloděje, Mgr. Zdeňkem Dolanským do 
30 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí budou zveřejněna nejpozději 9. června 2023.  

● Písemná rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte budou vydávána v budově MŠ dne 30. 5. 2023 od 15:00 do 
17:00 hodin. 

● Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 15 dnů od převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává 
prostřednictvím příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Koloděje a rozhoduje o něm 
Magistrát hlavního města Prahy.   

http://www.zs-kolodeje.cz/

