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Co je mateřská škola (zkráceně „školka“)? 
Co tam děti dělají?

Děti se ve školce hravou formou připravují na 
základní školu, která je čeká později. Školka po-
máhá dětem naučit se vše, co by měly ve svém 
věku umět. Rozvíjí jejich osobnost, učí je, jak se 
správně chovat ve společnosti a jak si vytvářet 
mezilidské vztahy. 

Děti si společně hrají, sportují, věnují se výtvarným a hudebním 
činnostem, chodí na vycházky a výlety, účastní se kulturních 
představení. Poznávají nové kamarády a rozvíjí své jazykové 
schopnosti. Děti s odlišným mateřským jazykem zde mají je-
dinečnou příležitost naučit se základy nového jazyka, mnoho 
školek pro ně připravuje i speciální kurzy. 
Školky jsou obvykle otevřené od pondělí do pátku cca od 7.00 
do 17.00, každá školka má svá pravidla i přesné časy. Dítě může 
být ve školce celý den, nebo půl dne. O prázdninách jsou školky 
zavřené (viz karta „Harmonogram školního roku“).

Pro koho je mateřská škola určená?
Pro děti ve věku od 3 do 6 let. Cizinci, kteří jsou občany Evrop-
ské unie, mají stejné podmínky vstupu do školky jako české děti. 
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Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii mohou taktéž chodit do 
české školky, musí však doložit, že mají právo k pobytu na úze-
mí České republiky na dobu delší než 90 dnů. To, že dítě nebo 
rodič nerozumí česky, není důvodem pro jejich odmítnutí. 
Pokud jste cizinci a nejste si jisti, jestli Vaše dítě může chodit 
do české školky (např. jste azylanti nebo máte jiný specifický 
typ pobytu), nebojte se obrátit s dotazem přímo na Vámi vybra-
nou školku nebo kontaktujte naši organizaci.

Je docházka do mateřské školy pro všechny děti povinná?
Pro mladší děti (3–4 roky) není docházka do školky povinná. 
Rodiče se sami rozhodují, jestli chtějí nebo potřebují dítě do 
školky zapsat. Když má dítě v tomto věku ve školce problémy 

– například denně pláče, je dlouhodobě ve stresu – je možné 
docházku po dohodě se školkou přerušit. 
Starší děti, kterým už bylo 5 let, mají docházku do školky  
povinnou. Jedná se o jeden povinný rok, který je připraví na 
vstup na základní školu. Nastoupit musí v novém školním roce, 
který následuje po jejich 5. narozeninách. Děti v tomto věku 
obvykle už nemívají problémy s trávením části dne bez rodičů, 
pobyt ve školce zvládají a snadno si zde nacházejí přátele. 
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Do jaké mateřské školy by mělo naše dítě chodit?
Děti nejčastěji chodí do školky, která se nachází v blízkém okolí 
jejich bydliště. Ke každé adrese bydliště je přidělena tzv. spádo-
vá školka (tedy školka, pod kterou dítě spadá, protože je blízko). 
Můžete své dítě přihlásit i jinam, v nejbližší školce je ale nej-
větší šance na přijetí. 
České školky se dělí na státní a soukromé. Státní školky jsou 
výrazně levnější než soukromé (a poslední povinný ročník je 
zdarma, platí se jen jídlo). Rozdíl je především v počtu dětí  
(v soukromé školce je méně dětí). Existují také speciální škol-
ky pro děti s mentálním postižením, s poruchami zraku, sluchu  
a další. 

Jak zapsat dítě do mateřské školy?
Vyberte si školku nebo více školek v okolí Vašeho bydliště, které 
se Vám líbí. Můžete se podívat na jejich webové stránky nebo 
je navštívit osobně, abyste se mohli lépe rozhodnout. Seznam 
školek najdete vždy na webových stránkách městské části, ve 
které bydlíte. 
Zápisy do školek se konají obvykle na jaře, tak, aby bylo vše 
vyřešeno do září následujícího školního roku. Školní rok trvá 
vždy od září do června. Každá školka zveřejňuje přesné termíny 
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a pokyny k zápisu, co přesně máte udělat, co přinést s sebou 
na zápis. Když máte nějaké otázky, nebojte se zeptat. Sledujte 
webové stránky, abyste vše zařídili včas. Pokud má školka volná 
místa, může přijímat nové děti i mimo hlavní zápis.

Nevím, jakou školku vybrat, nerozumím česky, 
potřebuji pomoci
Pokud potřebujete pomoci s výběrem školky a zařízením po-
třebných formalit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám  
pomůžeme s překladem, doprovodíme Vás do školky, vyhle-
dáme potřebné informace. Ve většině školek personál mluví 
trochu anglicky, starší generace učitelek rozumí spíše ruštině. 
Vždy je ale lepší využít služeb profesionálního překladatele, 
kterého Vám můžeme zdarma zajistit.
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Kontakty
Centrum pro integraci cizinců | www.cicpraha.org
Meta, o.p.s. | www.meta-ops.cz
InBáze, z.s. | www.inbaze.cz
www.metropolevsech.eu | www.rodinaprorodiny.cz


