
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 Renáta 

Pecáková, jako správní orgán příslušný podle § 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 (dále 

jen školský zákon), a podle §67,68 69 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona o přijetí dětí pod uvedenými registračními čísly 

Místo poskytovaného vzdělávání K Nedvězí 66, 104 00, Praha - Královice 

S011 S064 

S061 S078 

 

Místo poskytovaného vzdělávání Sluneční 1550/20, 104 00, Praha - Uhříněves  

S125 S035 

S051 S065 

S073 S089 

S083 S009 

S034 S114 

S070 

S022 

S036 

S042 
 

Místo poskytovaného vzdělávání V Bytovkách 803/12, 104 00, Praha - Uhříněves 

S108 S109 

S050 S003 

 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sluneční, Praha 10 , Sluneční 1550/20 s účinností od 1.září 2020. 

Odůvodnění: 

Ředitelka Mateřské školy rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádostí zákonných 

zástupců podaných ve dnech 4. až 10. května 2020. Při posuzování žádostí zákonných zástupců dětí 

postupovala ředitelka podle §34 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a podle Kritérií pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na zdejší mateřské škole. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Sluneční Praha 10, 

Sluneční 1550/20 se sídlem Sluneční 1550/20, 104 00, Praha - Uhříněves k Magistrátu hlavního města Prahy, 

odboru školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. 

V Praze dne 25.5.2020                     Renata Pecáková  
                                                                                                                                   ředitelka školy 

 



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE 

 

1.  V rámci rodičovské solidarity prosíme zákonné zástupce přijatých dětí do 

více MŠ MČ Praha 22 uvedených dle priorit (MŠ Sluneční, MŠ Za 

Nadýmačem, MŠ Pitkovice) o písemné vyjádření, do které MŠ vaše dítě 

nenastoupí.                         

2. Vyjádření, zasílejte na email příslušné MŠ do 27.05.2020.                                                          

(info@msslunecni.cz). 

3. Rodiče nepřijatých dětí (narozených do 31.08.2017) budou neprodleně 

kontaktováni o uvolnění místa a dalším postupu.  

Výsledky zápisu sledujte na všech MŠ, kam jste podali přihlášky. 

 

Předem děkujeme za spolupráci. 

Ředitelky MŠ 

 

 
 
Vážení rodiče, 
 
dne 11.6.2020 se z důvodů zamezení rozšíření onemocnění COVID 19 
neuskuteční informativní schůzka pro nově přijaté děti. Školní řád a 
podrobnější informace k nástupu do MŠ budou zaslány zákonným zástupcům 
emailem k prostudování. 
 
 
Renáta Pecáková 
Ředitelka školy 
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