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Informace pro zákonné zástupce 

Všechny tyto informace jsou zveřejněny na webové stránce školy a na nástěnkách ve vestibulu MŠ i ZŠ. 

 

1. Stanovení výše úplaty za pobyt dětí v mateřské škole na období od 1. 9. 2020 

V souladu s nař. vlády č. 317/2008 Sb., zákona č. 561/2004, § 123, zák. č. 14/20005, § 6 a zák. č. 204/2005., § 30, 

odst. 3 a zák. č. 43/2006 Sb., vydává ředitelka školy nařízení, týkající se úplaty za školské služby a vzdělávání. 

Vzdělávání dětí od pěti let věku až do začátku plnění povinné školní docházky se poskytuje v  mateřské škole bez-

úplatně. 

V ostatních ročnících MŠ je stanovena výše úplaty následovně: 

 za služby a pobyt dětí v mateřské škole za každý započatý měsíc 900,- Kč  - celodenní i polodenní pobyt 

v MŠ ve stejné výši 900,- Kč, 

 v případě, že je dítě nepřítomné v MŠ i delší dobu, platí výše uvedený příspěvek v plné výši, 

 v případě přerušení provozu v měsíci prosinci, červenci nebo srpnu (nebo i v jiném období ze závažných 

důvodů a po projednání se zřizovatelem) bude úplata poměrně snížena pro kalendářní měsíc, v němž 

bude omezen nebo přerušen provoz MŠ (§ 3) po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je výše úplaty ve výši 

max 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, 

 v případě, že dítě v době přerušení provozu navštěvuje jinou MŠ na obvodu Prahy 5, platí zákonný zá-

stupce základní částku úplaty nekmenové MŠ, 

 úplata dětí cizinců za školské služby se řídí zák. č. 317/2008 Sb., § 20, odst. 1.  2 a),  b), c),  d)  a odst. 3, § 

123 a zák. č. 43/2006 Sb., §6. Výše úplaty je za stejných podmínek jako pro ostatní děti MŠ, 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.  

V případě, že zákonný zástupce (ZZ) dítěte nezaplatí úplatu za pobyt v MŠ do 15. dne v měsíci, upomene ho ředi-

telka školy písemně (dopis s doručenkou). 

V případě, že ZZ dítěte nezaplatí ani po uplynutí do 30. dne v měsíci, upomene je ŘŠ opakovaně písemně (dopis 

s doručenkou). V případě, že ZZ úplatu za pobyt dítěte do 15. dne následujícího měsíce spolu s úhradou za násle-

dující měsíc neuhradí, bude vydáno rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 

O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání může ZZ zažádat na základě § 123 odst. 4, § 165 odst. 2 

písm. i) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

2. Kritéria pro přijímání dětí ve věku 3 – 6 let do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2020/2021 

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2017. Děti mladší budou přijímány v případě volné ka-

pacity mateřské školy.  

 

 



 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV  

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 

t 733643895/ e reditel@zsbarr.cz / w www.zsbarr.cz / IČ 65993527 / DIČ CZ 65993527/DS:hpdjrgr 

Kritéria - bodový systém 

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

městské části Praha 5. O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti. 

U dětí mladších 5 let mateřská škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stano-

veným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trva-

lou kontraindikaci. 

3. Organizace zápisu 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na vstupní webové stránce školy 

www.zsbarr.cz). Zde jsou také veškeré podrobné informace k zápisům na MČ Praha 5. 

 

a) Děti 3 - 6 let 

Kritéria 

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

 věk dítěte, 

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

hlášky, 

 povinné nahlášení a písemné podání žádosti zákonného zástupce MŠ o individuálním vzdělávání dítěte 

nejpozději do konce května 

 cizinci dokládají platné zdravotní pojištění. 

Doručení žádosti vzhledem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů: 

1. do datové schránky školy: hpdjrgr 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): 

valikova@zsbarr.cz 

3. poštou: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, 152 

00 Praha 5 – Hlubočepy 

4. osobní podání (nutno domluvit čas setkání na tel.: 605 118 372): 4. 5. 2020 v 

době od 13:00 do 16:00 hodin ve vestibulu ZŠ Chaplinovo nám. 1/615. 

Doložení řádného očkování:  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povin-

nosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě 

nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a 

vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontrain-

dikaci. 

Doložení trvalého pobytu dítěte: Trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 v sou-

činnosti s odborem živnostenským a občanskosprávních agend, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel se sou-

hlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí on-line žádosti. V případě cizinců je trvalý pobyt 

místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR. 

Výzva k vyjádření k podkladům a výzva k nahlédnutí do podkladů správního řízení 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům 

správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648. 

http://www.zsbarr.cz/
mailto:valikova@zsbarr.cz
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V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do pod-

kladů správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648. 

---------------------------------------------------------------------- 

Od 12. 5. 2020 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší ma-

teřské školy. 

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen na webové 

stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 5. 6. 2020. 

---------------------------------------------------------------------- 

b) Děti ne tříleté 

Kritéria pro třídu  ne tříletých dětí  - max 19. (Tyto děti se přihlašují do MŠ Renoirova detašované pracoviště 

pro třídu ne tříletých dětí.) 

 narození dítěte od 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 (v případě volné kapacity do 31. 7. 2018), 

 samostatná chůze, 

 převedení na tuhou stravu, 

 nekojené dítě, 

 cizinci dokládají platné zdravotní pojištění. 

Doručení žádosti vzhledem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů: 

1. do datové schránky školy: hpdjrgr 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): 

valikova@zsbarr.cz 

3. poštou: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, 152 

00 Praha 5 – Hlubočepy 

4. osobní podání (nutno domluvit čas setkání na tel.: 605 118 372): 5. 5. 2020 v 

době od 13:00 do 16:00 hodin ve vestibulu ZŠ Chaplinovo nám. 1/615. 

Doložení řádného očkování:  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povin-

nosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě 

nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a 

vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontrain-

dikaci. 

Doložení trvalého pobytu dítěte: Trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 v sou-

činnosti s odborem živnostenským a občanskosprávních agend, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel se sou-

hlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí on-line žádosti. V případě cizinců je trvalý pobyt 

místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR. 

Výzva k vyjádření k podkladům a výzva k nahlédnutí do podkladů správního řízení 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům 

správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648. 

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů 

správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648. 

mailto:valikova@zsbarr.cz


 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV  

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 

t 733643895/ e reditel@zsbarr.cz / w www.zsbarr.cz / IČ 65993527 / DIČ CZ 65993527/DS:hpdjrgr 

Zákonní zástupci dětí se zavazují, že budou respektovat provozní dobu třídy ne tříletých dětí (8 – 17 

hod.), se kterou byli seznámeni. 

---------------------------------------------------------------------- 

Od 12. 5. 2020 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší ma-

teřské školy. 

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen na webové 

stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 5. 6. 2020. 

 V případě volné kapacity MŠ budou přijaty 

 děti na docházku polodenní, 

 děti, které mohou navštěvovat mateřskou školu omezenou dobu v souladu se zákonem č. 117/1995 

Sb., (204/2005 Sb.) o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,  

 děti s bydlištěm mimo MČ Praha 5. 

 

 

Mgr. Veronika Holíková 

ředitelka školy    

 

 

 

 

 


