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V Praze dne 23. 2. 2023 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Praha 10,  

Magnitogorská 1430/14, příspěvkové organizaci pro školní rok 2023/2024 
 
 
 
Pro přijímací řízení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Praha 10, Magnitogorská 

1430/14, příspěvkové organizaci  pro školní rok 2023/2024 v souladu s ustanovením zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, stanovila ředitelka školy následující 

kritéria a postup: 
 
Ředitelka školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním 

řízení podle následujících kritérií sestupně: 

 

1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona  

s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ 

Praha 10 (vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech MŠ). 

 

2) Dítě, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023 včetně) dosáhne nejméně čtvrtého 

roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském 

obvodě MČ Praha 10 dle sestupně seřazeného pořadí od nestaršího po nejmladší. 

 

3) Dítě, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023 včetně) dosáhne nejméně třetího 

roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském 

obvodě MČ Praha 10 dle sestupně seřazeného pořadí od nestaršího po nejmladší. 

 

O přijetí dítěte se zdravotním znevýhodněním rozhodne ředitelka školy na základě písemného 

vyjádření školského poradenského zařízení, odborného lékaře, případně též registrujícího 

lékaře pro děti a dorost. 

 

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad,  

že jsou proti nákaze imunní nebo doklad o tom, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví).  

To se netýká dětí v režimu povinného předškolního vzdělávání (§50 Zákona o veřejném 

zdraví) 

 

 
 
 

Mgr. Jitka Krupičková  
ředitelka školy 
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