Zápis dětí do základních a mateřských škol
pro školní rok 2021/2022
V současné době lze jen velmi těžko předvídat, jaká bude epidemická situace v dubnu
a květnu 2021, tedy v měsících, kdy probíhají zápisy do základních a mateřských škol.
Nyní máme termíny zápisů stanoveny (viz níže), není zatím ale jasné, jakou formou budou
probíhat. Doporučujeme proto průběžně sledovat nejen webové stránky MČ Praha 4, ale
především stránky jednotlivých škol, kde budou informace pravidelně aktualizovány v závislosti
na dalším vývoji epidemické situace a v souladu s pokyny příslušných státních orgánů.

Základní školy (ZŠ)
Kontakty na ZŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde: https://www.praha4.cz/Prehled-zakladnichskol-zrizovanych-MC-Praha-4.html https://skoly.praha4.cz/ZS-Praha-4


Termín zápisu do ZŠ je stanoven na 6. – 7. 4. 2021

Případné předběžné termíny a formy konání Dnů otevřených dveří si školy stanovují
individuálně dle místních podmínek. Podrobnosti o zápisu naleznete na webových stránkách
jednotlivých škol.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm (u cizinců místem pobytu) ve „spádové
oblasti“ školy.
Spádové oblasti jednotlivých ZŠ: https://www.praha4.cz/Spadove-obvody-ZS-Praha-4.html

Mateřské školy (MŠ)
Kontakty na MŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:
https://www.praha4.cz/Prehled-materskych-skol-zrizovanych-MC-Praha-4.html
https://skoly.praha4.cz/MS-Praha-4


Termín zápisu do MŠ je stanoven na 11. – 12. 5. 2021

Podrobné informace k zápisu či případnému Dni otevřených dveří naleznete na webových
stránkách jednotlivých MŠ.
Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým
mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které
dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2021, a to až do naplnění kapacity školy.
Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod území celé naší MČ, je na
zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí
dítěte pouze v jedné MŠ.
S dalšími dotazy se neváhejte obrátit na Odbor školství, prevence a rodinné politiky.
Využít můžete následující kontakty:
Iva Voleská, metodik pro MŠ, iva.voleska@praha4.cz, ☎ 261 192 131
Hana Maňáková, metodik pro ZŠ, hana.manakova@praha4.cz, ☎ 261 192 630
Gabriela Michalicová, vedoucí metod. odd., gabriela.michalicova@praha4.cz, ☎ 261 192 322
Mgr. Jana Ságlová, vedoucí odboru, jana.saglova@praha4.cz, ☎ 261 192 477
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