Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
příspěvková organizace, IČ: 61386685
se sídlem Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51
PSČ: 143 00
tel.: 244 402 412
e-mail: naberanku@naberanku.cz
V Praze, dne 26.3.2016
č.j.: ZŠ/49/16
Věc:

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

V případě, že žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 převýší kapacitní
možnosti MŠ, budou děti přijímány na základě kritérií, ve kterých jsou zohledněna tato hlediska:
1. adresa trvalého pobytu dítěte,
2. věk dítěte k 1.9.2016,
3. sourozenec již navštěvující příslušnou MŠ nebo plnící povinnou školní docházku do ZŠ Na Beránku
v Praze 12 (i zahajující povinnou školní docházku od školního roku 2016/2017),
4. specifické vzdělávací potřeby dítěte (písemné doporučení školského poradenského zařízení, odboru
sociálně právní ochrany dětí apod.) po zvážení podmínek v konkrétní mateřské škole.
A. Kritéria pro přijetí do mateřské školy K Výboru 8 (Točná)

ad 1

ad 2

ad 3
ad 4

MČ Praha 12 – Točná
MČ Praha 12 – Cholupice
MČ Praha 12 – ostatní
Hl.m.Praha
5 let
4 roky
3 roky
Sourozenec v MŠ nebo ZŠ
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

Body
4
3
2
1
3
2
1
1
2

B. Kritéria pro přijetí do mateřských škol Urbánkova 3374 a Pertoldova 3373 (MŠ v ZŠ)

ad 1
ad 2

ad 3
ad 4

MČ Praha 12
Ostatní
5 let
4 roky
3 roky
méně než 3 roky
Sourozenec v MŠ nebo ZŠ
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

Body
4
1
5
4
3
1
1
2

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením.
V případě bodové rovnosti bude rozhodující věk dítěte k 1.9.2016 - starší dítě bude upřednostněno.
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy na návrh vedoucího pracovníka
příslušné mateřské školy.

Mgr. Jiří Soukup
ředitel školy

