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vNlTŘNí pŘEDpls o KRFÉRIícHpRo,pŘllíruÁruí oĚrí
K pŘEDšKoLNíMu vzDĚLAvÁrví rua šrolruíRoR2o22l2o23
ŘeditelkaMateřskéškolyVoráčovská,Praha4, stanovilanásledujícíkritéria,podlenichžbudepostupovatpři rozhodování
na základě ustanovení § 165 odst, 2 písm, b) zákona č, 56I/2004 Sb,, o předškolním, základním, středním, vyššímodborném
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o př'ljetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské

a

škole v případě, kdy počet žádostí o př'tjetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

l. Předškolnívzděláváníseorganizujeproděti vevěkuzpravidlaod3letaždozačátkupovinnéškolnídocházky,nejdříve
případědostatkumístdo3t.t2.2Ot9.
všakoddvoulet.Proškolnírok2022/2023setýkádětínarozenýchdo31.B.2019.V
Rodiče 5 letých dětí majípovinnost nechat dítě zapsat do mateřské školy.

ll, Při přijímání dětí domateřskéškolyvychází ředitelkazkritérií,uvedenýchvnásledující tabulce.Přednostněbudepřijato
dítě s vyššímcelkov,ým hodnocením.
lll, Při přijímánídětí do mateřské školy rodič v originálu písemně doložítrvalébydliště dítěte v obci MČ Praha 4 a předloží
OP s trvalým bydlištěm alespoň jednoho z rodičů/zákonných zástupců/ dítěte, Trvalé bydliště dítěte doloží potvrzením
z Odboru správních agend Praha 4 nebo OP dítěte,

kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci,

5

Trvalýpobyt1zrodičů

Trvalý pobyt v obci

5

věk dítěte* x

3 roky
4 roky věku
5 let věku

4

3
10

*Upřednostněníse týká téždětí občanůEvropské unie či občanůtřetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území
obce. Občanétřetích zemíjsou povinni doložit oprávněník pobytu na územíČeské
republiky ve smyslu ustanovení§ 20
odst. 2 písm. d) školského zákona
** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením 34 odst,4 školského zákona přijato dítě
§
rok před nástupem povinné školnídocházky

lV. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) je rozhodující datum narození dítěte. V případě rovnosti dne
narození bude provedeno losování.
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Tato kritéril byla zpracovóna dle doporučení veřejného ochrónce próv k naplňovóní
předškol n ím u vzdě l óvó n í
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