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Č.j.: ZŠMŠ/129/2019 
V Praze dne 4. 3. 2019 
 
 
 
Kritéria a postup přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020: 

a) přijaty budou přednostně zapsané děti s datem narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, 
které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v městské části Praha-
Štěrboholy, a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu až do naplnění volné kapacity 
mateřské školy. U dětí se stejným datem narození rozhodne o pořadí los; 
 

b) nebude-li přijetím všech dětí podle bodu a) naplněna volná kapacita mateřské školy, 
budou přijaty zapsané děti s datem narození od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, které mají 
místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v městské části Praha-Štěrboholy, 
a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu až do naplnění zbývající volné kapacity 
mateřské školy. U dětí se stejným datem narození rozhodne o pořadí los; 
 

c) nebude-li přijetím všech dětí podle bodu a) a b) naplněna volná kapacita mateřské školy, 
budou přijaty zapsané děti s datem narození od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, které mají 
místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v městské části Praha-Štěrboholy, 
a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu až do naplnění zbývající volné kapacity 
mateřské školy. U dětí se stejným datem narození rozhodne o pořadí los; 

 
d) nebude-li přijetím všech dětí podle bodu  a), b) a c) naplněna volná kapacita mateřské 

školy, budou přijaty zapsané děti s datem narození od 1. 9. 2016 do 1. 11. 2016, které 
mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v městské části Praha-
Štěrboholy, a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu až do naplnění zbývající volné 
kapacity mateřské školy. U dětí se stejným datem narození rozhodne o pořadí los; 
 

e) los se provede tak, že ředitelka školy za přítomnosti nejméně dalších dvou osob, z nichž 
alespoň jedna není zaměstnancem školy,  
1. vloží do neprůhledného osudí lístky s pořadovými čísly všech zapsaných dětí, o jejichž 

pořadí má podle bodu a), b) nebo c) tohoto postupu rozhodnout los, 
2. z osudí postupně vybírá lístky s pořadovými čísly. Pořadí zapsaných dětí se určí podle 

pořadí, v jakém byly z osudí vybrány lístky s jejich pořadovým číslem. 
 
 
 
Mgr. Eva Kollmannová 
ředitelka ZŠ a MŠ 
 


