Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12,
Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk, 142 00

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
V souladu s 34§ školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.


Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona
s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském
obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku
následující po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou
školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2017
pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.



Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.
8. 2017) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších
po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských
zařízení.



Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském
obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2017) dosáhne
nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do
výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.



Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském
obvodu mateřské školy, které do konce kalendářního roku (do 31. 12. 2017) dosáhne
třetího roku věku, jehož sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat
v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2017/2018, seřazené podle data narození od
nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a
školských zařízení.



Dítě s jiným místem trvalého pobytu, v jiném školském obvodu.



K předškolnímu vzdělávání se přijímají pouze děti očkované v souladu s platnou
legislativou. Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2017 plnit povinné předškolní
vzdělávání.



Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.



Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12, které k 31. 8. 2017 dovrší věk 4 - 6
let budou do mateřské školy přijaty, do naplnění kapacity školy.
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Bodové ohodnocení

Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12,
které k 31. 8. 2017 dovrší věk 4 - 6 let.
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Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12,
které dovrší k 31. 8. 2017 věk 3 let.
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Děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12,
jejichž sourozenec v daném školním roce již mateřskou školu
navštěvuje, dosáhne věku 3 let do 31. 12. daného kalendářního
roku 2017.

2

Děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové MČ Praze 12.
0

o Dítě, které se ocitne se 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. Tímto
přijetím však nesmí být porušeno ustanovení, že musí být přijaty všechny děti
starší 4 let.

o V případě shodnosti bodů se postupuje podle data narození v pořadí od
nejstaršího po nejmladší do vyčerpání kapacity školy.

V Praze 17. 3. 2017

Mgr. Pavel Šafránek - ředitel ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

