
                                                        

Mateřská škola, Vladivostocká 8/1034, Praha 10, tel.: 267 310

Kritéria a informace 
pro školní rok 20

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
která jsou stanovena 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základn
a jiném vzdělávání (školský zákon), 

Kritéria: 

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.

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

3. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

Tyto potřebné dokumenty poté doručte 
naší MŠ dle aktuální situace jed
* kopii občanského průkazu zák. zástupců
* tisk vyplněné žádosti 
* tisk čestného prohlášení k 
   školy-informace k zápisu 
* pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
* pořízení kopie rodného listu dítěte
* čestné prohlášení o pravdivosti informací (ke stažení na webu školy
  k zápisu) 

1. do datové schránky školy  
2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (n

           email!)  skolka@vladivostocka.cz
3. poštou:  Alena Forejtová, MŠ Vladivostocká, Praha 10, Vladivostocká 8/1034
4. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po t

267 310 633 (aby nedošlo k
Tiskopisy lze ve výjimečných případech vyzvednout po 

    Pro následující školní rok 2020/2021 předpokládáme přijetí cca 35 dětí.
Alena Forejtová, DiS. 
Ředitelka mateřské školy 

                                                                     

Mateřská škola, Vladivostocká 8/1034, Praha 10, tel.: 267 310

e-mail: skolka@vladivostocka.cz 

 

a informace pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2020/2021 

předškolnímu vzdělávání budeme postupovat
 v souladu s ustanovením § 34 odst.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

.Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem 
pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10.

otřebné dokumenty poté doručte od 5.5.2020 - 7.5.2020 do 
naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:
* kopii občanského průkazu zák. zástupců 

 očkování ( ke stažení v elektron.předzápisu, nebo na webu 

pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte 
pořízení kopie rodného listu dítěte 

* čestné prohlášení o pravdivosti informací (ke stažení na webu školy-informace       

do datové schránky školy  9rvy3g8, (nepoužívat firemní datovou schránku)
mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý

skolka@vladivostocka.cz 
Alena Forejtová, MŠ Vladivostocká, Praha 10, Vladivostocká 8/1034

v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po t
633 (aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v mateřské škole)

Tiskopisy lze ve výjimečných případech vyzvednout po tel. domluvě 

Pro následující školní rok 2020/2021 předpokládáme přijetí cca 35 dětí.

                                                                      

Mateřská škola, Vladivostocká 8/1034, Praha 10, tel.: 267 310 633,  

předškolnímu vzdělávání  

postupovat podle kritérií, 
odst. 3 zákona 

ím, středním, vyšším odborném 
ve znění pozdějších předpisů. 

.Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem 
pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10. 

Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10. 

které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodě MČ Praha 10. 

7.5.2020 do 
ním z následujících způsobů: 

elektron.předzápisu, nebo na webu  

informace        

(nepoužívat firemní datovou schránku) 
elze jen poslat prostý 

Alena Forejtová, MŠ Vladivostocká, Praha 10, Vladivostocká 8/1034 
v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po tel. domluvě 

mateřské škole) 
 v mateřské škole. 

Pro následující školní rok 2020/2021 předpokládáme přijetí cca 35 dětí. 


