Kritéria pro přijetí do MŠ Pohádka v Praze 12
pro školní rok 2019/20
K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti, které jsou po psychické i fyzické stránce schopné
předškolního vzdělávání a jsou řádně očkované – podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, obojí zákonný zástupce prokáže vyjádřením dětského lékaře.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře
pro děti a dorost.
Kritéria pro přijetí:
1. Děti s bydlištěm v Praze 4 – Kamýk – bydliště trvalé nebo pobyt dítěte na MČ Praha 12.
2. Povinně přijímáme děti v posledním ročníku před nástupem k povinné školní docházce (§
34, odst. 4, §179, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Rodič má možnost i jiný
způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b - individuální vzdělávání dítěte.
Do mateřské školy jsou dále přednostně přijímány děti, které dovršily věku čtyř a tří let k
31.8. a děti s odkladem školní docházky a dále podle věku od nejstarších do naplnění
povolené kapacity MŠ. Děti jsou přijímány k celodenní docházce.
Bodové ohodnocení:
-

Děti s trvalým bydlištěm a bydlištěm v Praze 12:
Povinně děti narozené od 01.09.13 do 31.8.2014) :
Děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015:
Děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016:
Děti narozené od 01.09.2016 a mladší:
Sociální situace dítěte

10 bodů
10 bodů
3 body
2 body
0 bod
1 bod

Dítě, které je ocitne v mimořádně složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu
vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria,
pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD nebo doklad o tíživé situaci.
Tímto přijetím však nesmí být dotčen bod č. 2 stanovených kritérií, tzn. musí být přijaty
všechny děti před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
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