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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 

pro školní rok 2018/2019 

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2015. Děti mladší budou přijímány 

v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mlad-

ších dětí. 

Kritéria - bodový systém 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují 

koncepci školské politiky městské části Praha 5. 

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018)  

 děti narozené do 31. 8. 2012 a dříve:                  340 bodů 

 děti narozené do 31. 8. 2013:                              320 bodů 

 děti narozené do 31. 8. 2014:                              300 bodů 

 děti narozené do 31. 8. 2015:                              280 bodů 

 děti narozené do 31. 8. 2016:                              120 bodů 

 děti narozené do 31. 8. 2017:                                  0 bodů 

 

Trvalý pobyt dítěte  

 spádový obvod MŠ:                                            340 bodů 

 mimo spádový obvod na území MČ Praha 5:     260 bodů 

 mimo území MČ Prahy 5:                                       0 bodů 

 

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení 

z evidence obyvatelstva. 

 

Den věku dítěte v roce  

 za každý den věku dítěte po 2. narozeninách -  za každý den k 31. 8. 2018: 0,02 bodu 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku 

rodičů a zástupce zřizovatele.  

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 
Děti 3 - 6 let 
Kritéria: 

 děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní do-

cházky, 

 věk dítěte, 

 místo trvalého bydliště dítěte v příslušném spádovém obvodu k zařazení do MŠ a to v době 

podání přihlášky, 

 Odevzdání vyplněných přihlášek 2. a 3. 5. 2018 v době od 13 do 16 hodin v MŠ Renoiro-

va 648. 
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Vezměte s sebou 

 dítě,  

 rodný list dítěte, 

 zdravotní pojištění dítěte,   

 občanský průkaz zákonného zástupce (dále jen ZZ),  

 doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště ZZ (občanský průkaz dítěte, nebo originál 

potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel), 

 cizinci doloží povolení k pobytu dítěte. 

Zákonný zástupce může použít úředně ověřenou kopii potvrzení od lékaře (pošta). Tato 

forma bude akceptována na všech MŠ zřizovaných MČ Praha 5. 

  

Děti ne tříleté 
Kritéria: 

 narození dítěte od 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016 (v případě volné kapacity do 31. 7. 2016), 

 samostatná chůze, 

 převedení na tuhou stravu, 

 nekojené dítě. 

Odevzdání přihlášky v pátek 4. 5. 2018 od 13 do 16:00 hodin v MŠ Renoirova 648. 

Vezměte s sebou 

 dítě,  

 rodný list dítěte, 

 zdravotní pojištění dítěte,   

 občanský průkaz zákonného zástupce (dále jen ZZ),  

 doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště ZZ (občanský průkaz dítěte, nebo originál 

potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel), 

 cizinci doloží povolení k pobytu dítěte. 

Zákonný zástupce může použít úředně ověřenou kopii potvrzení od lékaře (pošta). Tato 

forma bude akceptována ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 5. 

 

V Praze 10. 4. 2018 

 

 

Mgr. Jana Fričová 

ředitelka školy 


