
Úřad městské části Praha 5     
Odbor školství  
nám. 14. října 1381/4, 150 22  Praha 5 
telefon 257 000 459, fax 257 327 259 
 www.praha5.cz 
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 

 
*MC05X01TTJU4* 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

Váš dopis zn. 
Naše č.j Vyřizuje / linka Datum 

      MC05 209076/2022 Dočkalová Marcela / 
257000188 

26.9.2022 

 
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 31. 7. 2022 (Vaši) žádost o poskytnutí informací kterou eviduje pod č. j. MC05 

159710/2022 OŠK, ve znění: 

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?“. 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace:  

 

Pro ilustraci příklad přehledu za rok 2021 v lokalitě Hlubočepy - Barrandov 

 

Lokalitu Hlubočepy, jejíž součástí je Barrandov lze rozdělit na jednotlivá menší území: 

 Hlubočepy – oblast v údolí, která je „uzavřená“ díky geografickému členění a děti z této oblasti 

navštěvují prakticky výhradně MŠ Hlubočepská; 

 Barrandov – sídliště – v této lokalitě zřizujeme 6 mateřských škol na 8 pracovištích, jedná se 

o celkem 4 samostatné MŠ (Kurandové, Tréglova, Lohniského 830, Lohniského 851) a 4 

pracoviště, která jsou organizována jako součást v budově základní školy (ZŠ a MŠ Chaplinovo 

nám. nebo jako odloučená pracoviště při obou základních školách – Renoirova, Peškova, 

Záhorského); 

 Barrandov – „starý“ - ve vilové zástavbě v okolí Filmových ateliérů – žádná MŠ momentálně 

není v této lokalitě v provozu;  

 Barrandov  II - nové sídliště západním směrem k Holyni – v plánech se uvažuje o vybudování 

2 - 3 MŠ. 

Vážená paní 

JUDr. Olga Zapletalová 

Dreyerova 639/11 

152 00 Praha 5 - Barrandov 
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Index zapsanosti do MŠ podle jednotlivých lokalit je na území Hlubočep a Barrandova 88 %. 

Z toho vyplývá, že cca 12 % dětí navštěvuje MŠ mimo svou lokalitu. 

 

Spádovou oblastí mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 5 je celá městská část Praha 5. 

 

Věková struktura dětí, které navštěvují mateřské školy v lokalitě Hlubočepy a Barrandov, se 

skládá z cca 4 % dětí mladších 3 let (věk dítěte v době nástupu do MŠ), v absolutním vyjádření 

se jedná o 30 dětí. Dále pak je cca 6 % dětí starších 6 let, tj. 14 dětí (odklad povinné školní 

docházky).  

 

Přípravné třídy při ZŠ jsou zřízeny pro děti s odkladem školní docházky, jedná se o 3 třídy 

s kapacitou 41 míst. 

 

MŠ Kapacita rejstřík Počet tříd 
Naplněnost  

(k 30. 9. 2021) 

MŠ Hlubočepská 84 3 78 

MŠ Kurandové       112 4 105 

MŠ Lohniského 830       112 4 108 

MŠ Lohniského 851    112 4 112 

MŠ Tréglova 81 3 81 

FZŠ a MŠ V Remízku 196 7 182 

ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 167 6 154 

Celkem 864 31 820 

Rezerva kapacity škol 44 míst 

 

K letošnímu přehledu bude mít MČ potřebné vstupní informace po datu 1. 10. 2022. 

Aby povinný subjekt dostál povinnosti uložené rozhodnutím nadřízeného orgánu MHMP, 

poskytuje žadatelce předběžné výstupy u vyjmenovaných MŠ k 20. 9. 2022 s výhradou možných 

změn. Viz příloha. 

Po zpracování všech dat z průběhu přijímacích a odvolacích řízení budou k dispozici výstupy 

přístupné prostřednictvím aplikace zápis do MŠ a v materiálu předloženém RMČ na vědomí. 

      

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 
 

 

Doručuje se: 

 

JUDr. Olga Zapletalová, bytem Dreyerova 639, 152 00 Praha 5, ID schránky: yusud7u 

MHMP, Odbor školství, mládeže a sportu, ID schránky: 48ia97h       
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