Mateřská škola Juárezova, příspěvková organizaCe
českomalínská 1'037 /24,160 O0 Praha 6 - Bubeneč

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠŘeoitelka

Mateiské ŠkolyJuárezova'
Českomalínská Io31l24' 160 oo Praha 6 Bubeneč (dále j en ,,mateřSká škola") Stanovila následující kitéIia,
podle kter,ých bude posfupovat při rozhodování na základě s 34 Zákona č' 56l/2004 Sb'' o předškolním,
ziikladnin, středním, !yššímodborném ajiném vzdělávání (školský Zákon), ve znění pozdějších předpisů,
o přijetí dítěte k předško]nímu vzdělávání v mateŤské škole v případě' kdy počet žádostí o přijetí k předškolnimu
vzdělávání v daném Školnímloce překročí stanovenou kapacitu maximálniho počtu dětí pro mateřskou škoIu.

Zákonný zástupce dítěte

je

povinen v souladu

s $ 34a odst' 2

školského zákona přihlásit dítě k ápisu

k předškolnímu vzdělávání v kalendářním foce, ve kterém Začínápovinnost předŠkolníhovzdělávání dítěte' Dítě,
pro kteléje předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem

ve školském obvodu, v němŽ má dítě místo tlvalého pobytu' v případě cizince místo pob)tu, pokud Zákonny
Zásfupce nezYolí pro dítějinou mateřskou Ško]u nebojiný způsob povirrného předškolního vzdělávání podle 34a
$
odst' 5 školského zákona' Školskýmobvodem je pro všechny mateřské šk;ly MČ Praha 6 ce]é úZemí m;stské
části, tzn', Ž9 Yšechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou ,,spádové"' Na základě $ 34 odst' 3 ško]ského zákona
má dítě s'místem tryalého pobýu v MČ Praha 6 při piijlmáni přednost před dítětem s mistem trvalého pob}tu
mimo MČ Pmha 6.

Do mateřských škol ZŤíZených MČ Praha 6 se podle školSkého Zákona přednostně přijírnají na YoIná místa děti
s uděleným odk]adem povinné školnídocházky a děti s povinným předškolním vzdě]áváním s trvalým pobytem
na územíMc Praha 6, bez ohledu na stanovená kitéda'
Počet vo|ných míst pro školní rok 2022/23 | 28

Kritéria pro přijírnání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok2022/23:
Děti se přijínají podle následujících kitériína základě dosaženého bodového hodnocení:
l ' trvalý pobyt dítěte
na územi MC Praha 6 přihlášené k tlvalému pobytu
na územíjiné MČ nebo obce

50 bodů

l bod

2. věk ditěle dle narození r obdobi

před
od 01.09.2017 do
od 01.09.2018 do
od 01.09.2019 do
po

0l .09'2017

35 bodů

3l.08.2018

15 bodů

1.08.2019
31.12.2020

10 bodů

3

5 bodů

0l.01.2020

I bod

3. individuální situace dítěte
MŠnavštěvuje sourozenec a bude.ji navštěvovat i po 01'09.2022

DoplňujÍcí kritéria dIe zaměření

I bod

Mš

v případě IoVnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel,&a školy a bude děti přijímat dIe věku od nejstalŠího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přrjimány na základě písemného vyjádření školského

poradenského zařízeni a moŽností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají Zákonní
zástupci 03'05.2022, v době od 9'00 _ 17'00 hodin.
Do bodoYého systému budou zařazovány pouze žádosti odeYzdané v řádném termínu.
Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené
MS' Po odevzdání ZápisoYého lístku dne |0. 05.2022 v době od 13'00 hod. do 17'00 hodin, zákonný Zástupce
obdfŽí Rozhodnutí o přijetí. Současně žadate] vyplní u vedení mateřské školy lormulář zpét\zetí žádostí do
ostatních mateřslaých škol, kde o přijetí žádal'

oznámeni o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný Zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před
počátkem škoIního roku.

Termín zápisu pro ukajinské děti 20. 6. 2022 v komunitnÍm centru Slunečnice' Kolejní 4, Praha ó, v čase 9 _ 12
hodin

v

Praze ú|e 6.4'2022

/2,
Bc. Magda Hejtmánková
ředitelka školy
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