Směrnice č. 1/2017 - VV

Kritéria pro přijímání dětí

dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke
stavu k 1. září příslušného školního roku.
1) Trvalý pobyt dítěte v obci  – 20 bodů
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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Paculova 1115, Praha 9 – Černý Most, příspěvková organizace
stanoví následující zásady, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případech, kdy počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí v daném roce
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Podle zákona o obcích obec dbá na zajištění podmínek pro
vzdělávání svých občanů. Provozní výdaje MŠ financuje zřizovatelobec. Bylo by proto nelogické, aby se v mateřské škole vzdělávaly
děti, které v obci nemají trvalý pobyt a děti které tam trvalý pobyt
mají, by do MŠ nebyly přijaty
*
Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích
zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou
povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

2) Věk dítěte

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3
let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti
od 2 let.

II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Upřednostnění starších dětí je obecně legitimní, protože s
vzrůstajícím věkem a blížící se povinnou školní docházkou je
žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky v kolektivu a získalo
samostatnost.

3) Individuální situace dítěte



III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází
při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka mateřské školy z
kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato

Sociální potřebnost dítěte  (0 – 30 bodů )
dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé
sociální situace (může se jednat např. o osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku
nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu
součinnosti mezi správními ředitelka žádá posouzení odborných otázek
souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

**

Doplňkové kritérium – věk dítěte
V případě rovnosti bodů stanovuje ředitelka MŠ doplňkové kritérium.
V případě shody bodového hodnocení budou děti přijímány podle věku
a to tak, že bude přijato dítě s dřívějším datem narození, tedy dítě
starší.
Pokud nastane situace rovnosti bodového hodnocení i data narození
dítěte, pak o přijetí rozhodně losování v přítomnosti zákonných
zástupců dítěte.

V Praze dne 12.2.2018

 3 roky dosažené do 31.12 kalendářního roku (5 bodů)
 3 roky dosažené do 31. 8. kalendářního roku (10
bodů)
 4 let dosažených do 31.8 kalendářního roku (20 bodů)
 5 let dosažených do 31.8 kalendářního roku (30 bodů)
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