MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Úřad městské části
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 – Vysočany

Jméno
Adresa:

V Praze dne 17. 6. 2018
č.j. MCP09/029278/2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 5. 6. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Pro každou MŠ zřizovanou MČ uvést agregovanou statistiku výsledků přijímacího řízení na
školní rok 2018/2019 s následujícími metrikami:
a.
b.
c.
d.

Kapacita MŠ
Počet volných míst v MŠ pro daný školní rok
Počet přijatých uchazečů
Počet nepřijatých uchazečů

2) Pro metriky 1 c a 1 d dále uvést počty uchazečů dle následujících kombinovaných kritérií:
a. Trvalý pobyt uchazeče a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území MČ
Praha 9 (Ano/Ne)
b. Základní sídelní jednotka, v níž má uchazeč trvalý pobyt pro uchazeče s trvalým
pobytem na území MČ Praha 9
c. Rok a měsíc narození uchazeče
d. Dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Ano/Ne).
Požadované údaje lze ze strany zřizovatele poskytnout pouze k dotazu 1 a.. Zbývající údaje
úřad neshromažďuje ani nezpracovává, neboť k tomu nemá důvod a není vázán žádnou
zákonnou povinností. MČ Praha 9 je sice zřizovatelem mateřských a základních škol, ty jsou
však beze zbytku právními subjekty, a konkrétními údaji disponují pouze ony.
Obecně se nicméně můžeme vyjádřit k dotazům 1 c., 2 a., b., d.
1. c: O počtech přijatých uchazečů rozhodnou až výsledky odvolacího řízení. To se vzhledem
k novelou zákona nesmyslně posunutému termínu zápisů může táhnout až do září, v některých
případech i déle (zákonodárce si zjevně neuvědomil, že přijímací řízení podléhá režimu
správního řádu). To, že se počty přijatých dětí v průběhu jara a léta stále mění, je hlavním
důvodem, proč je až do začátku školního roku neznáme a od mateřských škol je nevyžadujeme.
2 a.: Trvalý pobyt uchazeče a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území MČ
Praha 9 je kritériem, opravňujícím přednostně k přijetí. Jsme si vědomi, že trvalý pobyt

zákonného zástupce není zákonem vymahatelný, přesto je v kritériích uveden s poučením, že
v případě odlišného TP dítěte a zákonných zástupců bude věc nahlášena na OSPOD; není totiž
logicky myslitelné, aby dítě předškolního věku dlouhodobě bydlelo úplně jinde než jeho rodiče.
Naším záměrem je, abychom co nejlépe zamezili účelovému přihlašování ke známým rodičů,
přičemž dítě bydlí s rodiči mimo území MČ Praha 9. Souhrnně řečeno: do mateřských škol
zřizovaných MČ Praha 9 jsou přijímány pouze děti s trvalým pobytem na území této městské
části, přičemž trvalý pobyt má i alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců).
2 b.: K dotazu na základní sídelní jednotku musím upozornit, že společným spádovým
obvodem všech našich mateřských škol je celé území MČ Praha 9. Do kterékoli z nich se tedy
může hlásit dítě s trvalým pobytem kdekoli na tomto území: o přijetí rozhodují výhradně pouhá
dvě kritéria, tedy 1) TP dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 9,
2) věk dítěte (podle shodného stanoviska ombudsmana a MŠMT platí, že starší dítě má přednost
před mladším). To, že některé nepřijaté dítě bydlí blíže než jiné přijaté, tedy nesmí hrát žádnou
roli.
2 d.: Dodržení požadavku na povinné očkování je důsledně zkoumáno u všech uchazečů; pouze
u těch ve věku do 5 let však představuje nesplnění zákonného požadavku důvod k nepřijetí.
„Povinní předškoláci“ mají bohužel ze zákona výjimku (což je z pohledu účelu povinného
očkování stejně absurdní nesmysl jako celá povinná předškolní docházka z pohledu
nejefektivnějšího působení předškolního vzdělávání, které je vymezeno obdobím mezi 3. až
5. rokem věku, nikoli později).
Odpověď na dotaz 1 a. (mateřské školy jsou řazeny abecedně):
MŠ Kovářská 1790:

144

MŠ Kytlická 757:

114 (+ 14 ve speciální třídě logopedické)

MŠ Litvínovská 490:

130

MŠ Na Balabence (je součástí jednoho právního subjektu, ZŠ a MŠ Na Balabence): 52
MŠ Novoborská 611:

156

MŠ Pod Krocínkou 466:

112

MŠ Šluknovská 328:

156

MŠ U Nové školy 637:

128

MŠ U Vysočanského pivovaru 261:

320

MŠ Veltruská 560:

182

Mgr. Martin Odehnal
vedoucí odboru školství a evropských fondů

