
 

 

Zápis do Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 

 na školní rok 2022/2023 - děti - cizinci (Ukrajina) 

DATUM ZÁPISU 28. 6. 2022 od 13 do 17 hodin. 

Informace k zápisu: Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto 

informace určené právě pro Vás. 

Dokumenty k zápisu: 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 Evidenční list – nechte potvrdit od pediatra 

 vízum, potvrzení k pobytu v ČR, doklad k ověření faktického pobytu dítěte ve spádové oblasti 

MČ Praha 8 

 rodný list dítěte 

Pro ty rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, budou v papírové podobě připravené 

v MŠ  od 20. 6. 2022, kde si je můžete osobně vyzvednout každý den v době od 8 do 9 hod. 

Dokumenty k zápisu odevzdáte osobně v den zápisu 28. 6. 2022   v budově mateřské školy, kdy vám 

bude přiděleno registrační číslo.  

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy: 

www.mskrynicka.cz 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do  

Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 pro školní rok 2022 / 2023: 

        1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem faktického pobytu v MČ 

Praha 8 tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. 2022, až do doby zahájení povinné školní 

docházky.  

        2. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 

2022) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.  

        3. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 

2022) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.  

        4. Dítě s místem faktického pobytu v MČ Praha 8, které dosáhne nejméně 3. roku věku do 

konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2022), podle data narození od nejstarších po 

nejmladší.  

        5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 8 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění 

volné kapacity školy.  

Upozornění: o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění 

kapacity školy. 


