KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2017/2018
Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780 (dále jen
„MŠ Tréglova“) stanovila následující kritéria, 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, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780 v
případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
MŠ Tréglova provozuje tři třídy s celkovou kapacitou 81 dětí v mateřské škole. Dvě třídy dětí
smíšeného (heterogenního) věku 3-6 let (28 dětí ve třídě) a jednu třídu dětí věku 2-4 roky (25 dětí
ve třídě, z toho 13 dětí ve věku 2a3/4 - 4 roky, 12 dětí mladších).
Předpokládaný počet přijímaných dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2017/2018 je 17 dětí. Přijímány budou pouze děti s trvalým pobytem (v případě cizinců s
místem pobytu) na území MČ Praha 5.
Všechny děti jsou přijímány na celodenní docházku. U dětí, které budou zařazeny do smíšené
(heterogenní) třídy dětí ve věku 3- 6 let, se stanovuje zkušební pobyt v délce 3 měsíce. U dětí, které
budou zařazeny do třídy dětí ve věku 2 – 4 roky, se stanovuje zkušební pobyt v délce 1 měsíce.
Zkušební pobyt se staví, jestliže dítě není přítomno v mateřské škole, tj. zkušební pobyt se
prodlužuje o dny, kdy dítě mateřskou školu nenavštěvovalo.

Kritéria pro přijímání dětí stanovuje ředitelka MŠ Tréglova následovně:
5 uchazečů o předškolní vzdělávání bude přijato dle kritérií stanovených Městskou částí Praha 5,
která jsou dostupná na http://zapisdoms.praha5.cz/kriteria-rizeni
12 uchazečů o předškolní vzdělávání bude přijato do třídy dětí ve věku 2 – 4 roky dle následujících
kritérií:
1. Sourozenec dítěte, které již MŠ Tréglova navštěvuje.
2. Děti narozené v období od 1. 11. 2014 do 31. 8. 2015. Přijaty budou děti pouze do maximálního
počtu mladších dětí ve třídě, tj. 12 dětí. Výběr dětí bude proveden na základě principu
náhodnosti, tj. losem.
Registrační čísla, která obdrží zákonný zástupce dítěte při odevzdání přihlášky a žádosti
k předškolnímu vzdělávání, budou vložena do schránky a za přítomnosti alespoň tří osob
(ředitelky MŠ Tréglova, pedagogického pracovníka MŠ Tréglova, předsedy Spolku rodičů při
MŠ, právníka), bude vylosován příslušný počet přijímaných dětí, včetně případných osmi
náhradníků. Losování bude probíhat dne 11. května 2017. O losování bude následně proveden
zápis, který bude opatřen podpisy všech zúčastněných osob na losování.
Ředitelka si vyhrazuje právo přihlédnout ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé
v důsledku nepříznivé sociální situace (osiřelé dítě, dítě samoživitele/samoživitelky apod.).

Přijetí dítěte mladšího 3 let – viz.právní výklad 3/2006 MŠMT č.j.22480/2006 – 14
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá
především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu
vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem
předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí do mateřské školy nevzniká u mladších dětí právní nárok.

V Praze dne: 11. dubna 2017

………………………………………………
Ředitelka MŠ: Mgr. Marie Radová

