Podmı́nky a krité ria pro př ijı́má nı́ dě tı́ do mateř ské š koly ve š k.
roce 2018/2019
Hlavní kritéria pro přijetí:


děti předškolního věku v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky
(odst. 4, § 34, Z 561/2004 Sb., školský zákon), pro které je předškolní vzdělávání
povinné



děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku
s bydlištěm v Praze 14 (trvalé i nájemní smlouva)

 děti po dovršení 3 let na celodenní péči v pořadí podle věku
 děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ
 Děti, které dovrší 3let do 31.12.2018

Předpokládá se, že kapacita pro umístění dětí bude dostatečná, v tomto případě přijmeme
omezený počet dětí, které dovrší 3 let po 1.1.2019.
. Podmínky

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§4
a 5 školského zákona).
 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34,
odst.1 ŠZ).
 Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu
EU, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90
dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.
května do 16. května.
 Přednostně se přijímají:
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD
děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku
 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinné předškolní
docházce.
 K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo
pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.
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