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Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) obdržel dne 9.6.2022 žádost o poskytnutí informací kterou eviduje pod č. j. 

MC055127081/2022, ve znění: 

1). Jaké je datum narození posledního přijatého dítěte do následujících mateřských školek 

na Barrandově pro školní rok 2022-2023 (prosím o zodpovězení jednotlivě pro každou z 

následujících MŠ):  

- MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 – pro třídu tříletých dětí  

- MŠ Kurandové 669  

- MŠ Lohniského 830  

- MŠ Lohniského 851  

- MŠ Tréglova 780 – pro třídu tříletých dětí  

- MŠ Peškova 963 a MŠ Záhorského 887/2  

2). Kolik uchazečů nebylo přijato do následujících mateřských školek na Barrandově pro 

školní rok 2022-2023 (prosím o zodpovězení jednotlivě pro každou z následujících MŠ) 

a kolik uchazečů nebylo přijato pro školní rok 2022-2023 do žádné z následujících 

mateřských školek, byť se alespoň do jedné z nich hlásili:  

- MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 – pro třídu tříletých dětí,  

- MŠ Kurandové 669,  

- MŠ Lohniského 830,  

- MŠ Lohniského 851,  

- MŠ Tréglova 780 – pro třídu tříletých dětí,  

- MŠ Peškova 963,  

- MŠ a FZŠ Záhorského 887/2 
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3). V měsíčníku Pražská Pětka č. 6/2022 je v článku „Nové mateřinky zajistí další místa pro 

předškolní vzdělávání“ uvedeno, cit.: „Aktuální zpřesněná studie demografického vývoje 

ukazuje, že Praha 5 navýšením kapacit v posledních dvou letech, realizovanou a plánovanou 

výstavbou nových školských objektů je schopná uspokojit potřeby rodičů pro umísťování dětí 

do mateřských škol ve všech lokalitách městské části.“ V kontextu tohoto sdělení Vás žádám 

o informaci, kolik školských objektů a s jakou kapacitou pro děti ve věku 2 až 3 let bylo v 

posledních 5 letech nově realizováno na území sídliště Barrandov a kolik jich je a s jakou 

kapacitou pro děti ve věku 2 až 3 let plánováno na území sídliště Barrandov s předpokladem 

otevření v horizontu nejpozději pro školní rok 2024-2025?  

4). Zda a kdy je plánováno otevření nové mateřské školky (a případně s jakou kapacitou) v 

oblasti realizované a plánované nové zástavby na Barrandově (konkrétně okolí nám. Olgy 

Scheinpflugové)?  

5). Na webové stránce: https://www.ods.cz/clanek/17067-prvni-kroky-mistostarostky-pro-

nase-skoly-a-skolky je v článku z 30. 1. 2019 nazvaném „Renáta Zajíčková: První kroky 

místostarostky pro naše školy a školky“ uvedeno coby jeden z bodů pro krátkodobý plán pro 

školy, cit.: „Zpracovat strategický dokument. Protože naše městská část nemá zpracovaný 

takový dokument, který by podrobně popisoval vývoj našeho školství ve střednědobém 

horizontu, je nutné se tohoto úkolu ujmout. Minulá radnice zpracovala dokumenty, které 

zachycují demografický vývoj a z něj plynoucí nároky na kapacity, výhledy územního 

rozvoje, současný technický stav budov, dokonce nastínila hrubé záměry vzdělávání pro 

nejbližší období. Z těchto dat můžeme vycházet při vytváření střednědobého záměru a 

rozvoje škol zřizovaných městskou částí. Tento dokument bych chtěla zpracovat do konce 

roku 2019.“ V kontextu uvedeného Vás žádám o informaci, zda byl tento „strategický 

dokument“ vytvořen a zda je v něm popsán vývoj a prognóza demografického vývoje na 

území sídliště Barrandov ve vztahu k dětem ve věku 2 až 3 let a jejich možnosti navštěvovat 

mateřskou školku na Barrandově (nikoliv jiné mateřské školky na Praze 5 mimo oblast 

sídliště Barrandov). Dále zdvořile žádám o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.  

6). Jaké jsou ke dni sepisu této žádosti volné kapacity v mateřských školkách na území 

Barrandova pro děti ve věku 2 až 3 let pro školní rok 2022-2023 a jaké jsou ke dni sepisu 

této žádosti volné kapacity v mateřských školkách na území celé Prahy 5 pro děti ve věku 2 

až 3 let pro školní rok 2022-2023 (prosím o zodpovězení jednotlivě vždy s uvedením názvu 

MŠ s údajem o počtu volných míst pro děti ve věku 2 až 3 let).  

 

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace:  

ad 1). Jaké je datum narození posledního přijatého dítěte do následujících mateřských školek 

na Barrandově pro školní rok 2022-2023 (prosím o zodpovězení jednotlivě pro každou z 

následujících MŠ):  

- MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 – pro třídu tříletých dětí - červenec 2019 

- MŠ Kurandové 669 - prosinec 2018 

- MŠ Lohniského 830 - leden 2019 

- MŠ Lohniského 851 - květen 2019 

- MŠ Tréglova 780 – pro třídu tříletých dětí - květen 2019 

- MŠ Peškova 963 a MŠ Záhorského 887/2 - březen 2019, zápis společný, obě OP patří 

                                                                                    pod FZŠ a MŠ V Remízku. 
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ad 2). Kolik uchazečů nebylo přijato do následujících mateřských školek na Barrandově pro 

školní rok 2022-2023 (prosím o zodpovězení jednotlivě pro každou z následujících MŠ) 

a kolik uchazečů nebylo přijato pro školní rok 2022-2023 do žádné z následujících 

mateřských školek, byť se alespoň do jedné z nich hlásili:  

- MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 – pro třídu tříletých dětí,  

- MŠ Kurandové 669,  

- MŠ Lohniského 830,  

- MŠ Lohniského 851,  

- MŠ Tréglova 780 – pro třídu tříletých dětí,  

- MŠ Peškova 963,  

- MŠ a FZŠ Záhorského 887/2?  

 

K uvedenému dotazu nemáme korektní informace, v souladu s přijímacím řízení dle zákona 

(Správní řád) ještě není přijímací řízení uzavřeno. Rodiče si na Barrandově standardně 

podávají žádosti do 4 a více MŠ, takže čísla by byla velmi zkreslena vícenásobnými 

žádostmi. 

 

Ad 3). V měsíčníku Pražská Pětka č. 6/2022 je v článku „Nové mateřinky zajistí další místa 

pro předškolní vzdělávání“ uvedeno, cit.: „Aktuální zpřesněná studie demografického 

vývoje ukazuje, že Praha 5 navýšením kapacit v posledních dvou letech, realizovanou a 

plánovanou výstavbou nových školských objektů je schopná uspokojit potřeby rodičů pro 

umísťování dětí do mateřských škol ve všech lokalitách městské části.“  V kontextu tohoto 

sdělení Vás žádám o informaci, kolik školských objektů a s jakou kapacitou pro děti ve věku 

2 až 3 let bylo v posledních 5 letech nově realizováno na území sídliště Barrandov a kolik 

jich je a s jakou kapacitou pro děti ve věku 2 až 3 let plánováno na území sídliště Barrandov 

s předpokladem otevření v horizontu nejpozději pro školní rok 2024-2025? 

 

V posledních 5 letech nebyla realizována žádná nová výstavba mateřské školy na území 

sídliště Barrandov. Jednání probíhají v kompetenci radního pro územní rozvoj a odboru 

územního rozvoje. Probíhají jednání o smlouvě mezi MČ Praha 5 a společností FINEP 

BARRANDOV ZÁPAD.  

Materiál byl projednán v RMČ dne 16. 6. 2022 a v ZMČ dne 28. 6. 2022 

     https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/93801  

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/93805  

 

ad 4). 

Zda a kdy je plánováno otevření nové mateřské školky (a případně s jakou kapacitou) 

v oblasti realizované a plánované nové zástavby na Barrandově (konkrétně okolí nám. Olgy 

Scheinpflugové)?  

 

ANO, viz bod 5). Termíny nám nejsou známy. Jednání probíhají v kompetenci radního pro 

územní rozvoj a odboru územního rozvoje. 

 

Ad 5). 

Na webové stránce: https://www.ods.cz/clanek/17067-prvni-kroky-mistostarostky-pro-nase-

skoly-a-skolky je v článku z 30. 1. 2019 nazvaném „Renáta Zajíčková: První kroky 

místostarostky pro naše školy a školky“ uvedeno coby jeden z bodů pro krátkodobý plán pro 
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školy, cit.: „Zpracovat strategický dokument. Protože naše městská část nemá zpracovaný 

takový dokument, který by podrobně popisoval vývoj našeho školství ve střednědobém 

horizontu, je nutné se tohoto úkolu ujmout. Minulá radnice zpracovala dokumenty, které 

zachycují demografický vývoj a z něj plynoucí nároky na kapacity, výhledy územního 

rozvoje, současný technický stav budov, dokonce nastínila hrubé záměry vzdělávání pro 

nejbližší období. Z těchto dat můžeme vycházet při vytváření střednědobého záměru a 

rozvoje škol zřizovaných městskou částí. Tento dokument bych chtěla zpracovat do konce 

roku 2019.“ V kontextu uvedeného Vás žádám o informaci, zda byl tento „strategický 

dokument“ vytvořen a zda je v něm popsán vývoj a prognóza demografického vývoje na 

území sídliště Barrandov ve vztahu k dětem ve věku 2 až 3 let a jejich možnosti navštěvovat 

mateřskou školku na Barrandově (nikoliv jiné mateřské školky na Praze 5 mimo oblast 

sídliště Barrandov). Dále zdvořile žádám o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.  

 

Dokumenty odboru školství naleznete na tomto odkazu: 

https://www.praha5.cz/skolstvi/dokumenty-odboru-skolstvi/  

 

ad 6). 

Jaké jsou ke dni sepisu této žádosti volné kapacity v mateřských školkách na území 

Barrandova pro děti ve věku 2 až 3 let pro školní rok 2022-2023 a jaké jsou ke dni sepisu 

této žádosti volné kapacity v mateřských školkách na území celé Prahy 5 pro děti ve věku 2 

až 3 let pro školní rok 2022-2023 (prosím o zodpovězení jednotlivě vždy s uvedením názvu 

MŠ s údajem o počtu volných míst pro děti ve věku 2 až 3 let). 

  

Aktuálně nejsou v žádné námi zřizované mateřské škole volná místa. 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem 

umožňující dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-

podle-zakona-c-106-1999-sb/ 

 

 

 

 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jana Korecká, vedoucí Odboru školství 
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