
Mateřská škola Čakovice II 

Slaviborské náměstí 21 

Praha 9 Třeboradice, 196 00 

 

 

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do MŠ Čakovice II  

pro rok 2022/2023 

 
 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje 

žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 

– Třeboradice uchazečům viz tabulka. 

 

 

 

Pro pracoviště MŠ Miškovice:           Pro pracoviště MŠ Třeboradice: 

Registrační 
číslo 

Výsledek řízení  Registrační číslo Výsledek řízení 

4. Přijat/a  18. Přijat/a 

10. Přijat/a  29. Přijat/a 

13. Přijat/a  31. Přijat/a 

22. Přijat/a  33. Přijat/a 

25. Přijat/a  36. Přijat/a 

43. Přijat/a  42. Přijat/a 

45. Přijat/a  52. Přijat/a 

56. Přijat/a  65. Přijat/a 

57. Přijat/a  71. Přijat/a 

58. Přijat/a  72. Přijat/a 

69. Přijat/a  79. Přijat/a 

75. Přijat/a  90. Přijat/a 

86. Přijat/a  94. Přijat/a 

96. Přijat/a  95. Přijat/a 

   100. Přijat/a 

   110. Přijat/a 

     

     

     

     

Správní řízení je u dvou účastníků pozastaveno. 

 

 

 



 

Doplňující informace k zápisu: 
Žádost o přijetí podalo 108 uchazečů a k dennímu vzdělání bylo přijato 32 uchazečů. V přijímacím řízení 

byly přijaty 2 děti narozené v roce 2016, 9 dětí narozených v roce 2017, 20 dětí narozených v roce 2018 

a jedno dítě narozené v roce 2019. 

Žádám rodiče přijatých dětí, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ 

a doručili ho MŠ nejlépe ihned, nejpozději do pátku 27.5.2022.Vyplněný zápisový lístek je 

také možno ofotit a poslat na mailovou adresu: ms.cako2@seznam.cz. 

Rodiče, jejichž dítě bylo přijato, ale o tuto školku nemají zájem a budou potvrzovat zápisový 

lístek do jiné školky prosím, aby místo v naší školce také zrušili emailovou zprávou, do které 

uvedou jméno dítěte, jeho datum narození a jednoduchou větu, že ruší toto místo v MŠ.    

 

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná v pondělí 27. 6. 2022 od 

16.30 v budově školy MŠ Třeboradice bez účasti dětí. 

Na programu je předání Rozhodnutí o přijetí zákonným zástupcům přijatých dětí, informace o 

provozu MŠ, seznámení se školním řádem a pohovory o individuálních potřebách dětí 

s ředitelkou školy a vedoucí školní jídelny. 

 

V Praze dne 23. 5. 2021 

          

           Iveta Kudrnová 

      ředitelka MŠ Čakovice II 

 

 

mailto:ms.cako2@seznam.cz

