
 
Přijímací řízení do mateřských škol MČ Praha 11 

 
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 
 
rádi bychom Vás seznámili s několika základními informacemi, které se týkají Vás a Vašich dětí při zápisech 
do mateřských škol MČ Praha 11. 
 
Termín přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném 
znění.   
„Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. 
Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě 
obvyklým.“ 
 
Elektronický zápis do mateřských škol se po několikaletém testování osvědčil a úspěšně a spolehlivě funguje 
již třetím rokem. 
Zájemce o zápis v elektronickém systému se přihlásí a sám si vytiskne dokumenty k přijetí (žádost a 
evidenční list). S takto připravenými a vyplněnými dokumenty navštíví zvolenou mateřskou školu v určené 
dny příjmu žádostí. 
Podrobný postup a bližší informace o podmínkách a průběhu zápisů najdete na webových stránkách 
mateřských škol a odkazu https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/. Prosíme, 
velmi pozorně si tyto informace přečtěte a v případě nejasností se obraťte  na ředitele škol nebo na odbor 
školství a kultury, oddělení koncepce a metodiky školství ÚMČ Praha 11, Mgr. Taťánu Ondrákovou, tel.: 
267 902 343. 
 
Pro umístění Vašich dětí můžete vybírat z 16 zařízení na území MČ Praha 11.  
Nejlépe je školu navštívit v době, kdy organizuje „Den otevřených dveří“. Zpravidla probíhá před zápisem 
nebo v jeho průběhu. Školu si tak můžete prohlédnout, seznámit se s režimem dne, podívat se, kde Vaše děti 
budou trávit svůj čas. Zajímejte se o program školy, její profilaci směřující k naplnění cílů vzdělávání dětí. 
Pokud již nyní víte, že vaše dítě potřebuje speciální péči, je potřeba při zápisu upozornit ředitelku školy tak, 
aby v dostatečném předstihu mohla zajistit podmínky pro vzdělávání dítěte před zahájením jeho docházky 
do MŠ. Přijímání dětí je vymezeno spádovým obvodem mateřských škol (MČ Praha 11 má jednu spádovou 
oblast- Městská část Praha 11), najdete ji na https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/materske-skoly/spadove-
oblasti-materskych-skol.html. 
 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2022  5ti let, k povinnému předškolnímu 
vzdělávání, které je bezplatné. Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i jiným způsobem - individuálním 
vzděláváním dítěte, bez pravidelné docházky do MŠ. Dále budou přijímány děti, které dosáhnou 4 let věku 
do 31.08.2022, a děti, které dosáhnou 3 let věku do 31.08.2022.  
K zápisu vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítě a dokumenty k speciální péči 
(pokud je již máte).  
 
Kapacita mateřských škol v rámci městské části Praha 11 je dostačující. Děti, splňující kritérium věku 3 let do 
31.08.2022, se v posledních letech daří v rámci Prahy 11 umístit všechny.  
 
S dotazy se můžete obrátit na ředitele škol a na odbor školství a kultury, oddělení koncepce a metodiky 
školství ÚMČ Praha 11, Mgr. Taťánu Ondrákovou, tel.: 267 902 343. 
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Mateřská škola Madolinka, Modletická 1402 
Tel.: 272 910 313  
Ředitelka: Bc. Lucie Havlíková  
E-mail: msmodleticka@gmail.com  
www adresa: www.madolinka.rubiq.cz 
Školní vzdělávací program: „Jaro, léto, podzim, zima, v Madolince je nám prima“ 
Den otevřených dveří: 21.04.2022, 10:00 – 11:30, 16:00 – 17:00 
Příjem žádostí: 10.05.2022, 13:00 – 17:00; 11.05.2022, 10:00 – 13:00 
„Zaměření především na všestranný rozvoj dítěte s cílením na estetickou výchovu, EVVO a zdravý životní styl. 
Chceme, aby se u nás děti cítily jako doma.“ 
 
 


