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Ředitelka Mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334, Praha 4 - Písnice, 14200, IČO 60437961, 
vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Zápis do Mateřské školy Ke Kašně pro školní rok 2022/2023 

 

Místo podání žádosti: Mateřská škola Ke Kašně, Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 

 

Termín a doba podání žádostí:                  pondělí 2. 5. 2022 – pátek 13. 5. 2022 

 

Podání žádosti: 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 
podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu anebo 
v elektronické podobě. 

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky (ID: r8xb5f2) 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mskekasne@volny.cz (nelze jen 

poslat prostý e-mail!!!!!) 
3. poštou 
4. do schránky u ředitelny MŠ 
5. osobní podání v ředitelně MŠ Ke Kašně 9. 5.  a 11. 5. 2022 od 13,00 do 17,00 hodin 

(po předchozí domluvě) 
 

Upozornění: V případě nepříznivé epidemiologické situace nebude umožněn osobní 
kontakt v budově MŠ. U ředitelny bude zřízena schránka, do které bude možné v těchto 
termínech uložit vyplněné žádosti a která bude v průběhu dne několikrát vybírána. Po 
přijetí žádosti budou zákonní zástupci obratem informováni o přiděleném registračním 
čísle. 



Nebudou-li dokumenty v pořádku a kompletní, budete vyzváni k doplnění či kontrole údajů, 
v opačném případě budete informováni o přijetí žádosti na uvedený mail, telefon či datovou 
schránkou. 

 

Všechny tiskopisy a další informace k zápisu do MŠ Ke Kašně naleznete na webových 
stránkách naší školy  www.mskekasne.cz. 

Upozorňujeme, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve 
kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu,  v němž má dítě 
místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo 
jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této 
školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.  

 

Ředitelka MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, Praha 4 – Písnice, 14200, IČO 60437961        
stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě 

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Ke Kašně  

pro školní rok 2022/2023 

1. Trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území MČ Praha Libuš 

2. Dítě ve věku 6 let ke dni 31.8.2022 s odkladem povinné školní docházky 

3. Dítě ve věku 5 let ke dni 31.8.2022 

4. Dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8. 2022  

5. Děti ve věku 3 let  ke dni 31.8.2022 

6. Dítě ve věku 2 let ke dni 31.8.2022 

 

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI                                   
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 JE   15 
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