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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 14. 1. 2015 obdržel Úřad městské části Praha 4 Vaše podání, ve kterém žádáte o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.).
Ve své žádosti žádáte o informaci, cituji: „ 1. Kolik dětí se narodilo s trvalým pobytem ve Vaší
městské části v roce 2012,2013,2014.
2. Kolik míst bylo celkem v mateřských školkách provozovaných na území Vaší městské části k 1. září
2014 (místa v mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, pokud údaje k 1. 9.
2014 nemáte, stačí údaje k 31. 12. 2013).
3. Kolik dětí nebylo přijato do mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení
provozovaných Vaší městskou částí v září 204 respektive na školní rok 2014/2015?
4. Plánuje Vaše městská část otevření nových mateřských škol nebo rozšíření kapacity stávajících
mateřských škol, a pokud ano – o kolik by se měla navýšit kapacita od roku 2015 až do roku 2020?
5. Je ve vaší městské části v plánu výstavba bytových jednotek určených pro rodiny v následujících 3
až 5 letech?
Odpověď žádáte zaslat na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxx
K výše uvedenému Vám sděluji následující:
Ad 1) Narozené děti s trvalým pobytem na městské části Praha 4:
Rok 2012: 1189 dětí.
Rok 2013: 1243 dětí.
Rok 2014: 1269 dětí.
Ad 2) Kapacita v MŠ (dle platné legislativy/výjimka z počtu dětí ve třídě MŠ) pro školní rok
2014/2015 je 3 583 míst. Pro Vaši informaci doplňujeme, že pro školní rok 2014/2015 došlo k
navýšení o 28 míst v MŠ Alšovy sady).
Ad 3) Pro školní rok 2014/2015 byly umístěny v MŠ zřizovaných MČ Praha 4 všechny děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní
docházky.
Počet dětí, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do MŠ a splňovaly kritéria* bylo 56.
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(Dle sdělení ředitelek MŠ některé matky nevyužily možnosti umístění do jiné MŠ, kterou si vybraly,
nebo oznámily ředitelkám, že s nástupem ještě počkají).
K 12. 9. Bylo evidováno 15 volných míst.
K 3. 12. bylo evidováno 7 volných míst.
Pozn.:
*Rada městské části Praha 4 svým usnesením č. 29R-1361/2012 doporučila ředitelkám mateřských
škol přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb., (školský zákon), zejména k trvalému pobytu dítěte na území městské části Praha 4,
trvalému pobytu alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4 a věku
dětí narozených do 31. 8. 2011.
Ad 4) Co se týče výhledu do budoucna, v současnosti je pro školní rok 2015/2016 je plánováno další
navýšení o 112 míst (údaj bude znám po schválení rozpočtu MČ Praha 4 na rok 2015).
Ad 5) V tuto chvíli na tuto otázku týkající se budoucí výstavby nelze relevantně odpovědět, věc je
v kompetenci samosprávy městské části Praha 4.
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