Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2
k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, která jsou v souladu s § 34,
§ 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodující pro
přijetí k předškolnímu vzdělávání je místo trvalého pobytu uchazeče, v případě cizinců
místo pobytu, v příslušném školském obvodu MŠ, a to v době podání přihlášky
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 8, Na Korábě 2. Dalším posuzovaným
kritériem je věk dítěte.
Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.
Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského
zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
v příslušném školském obvodě MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.
září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby,
kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které
dosáhne do 31.8.2020 pěti let k věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem
pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ, které před začátkem školního roku (do
31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od
nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol
a školských zařízení.
3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném
školském obvodě MŠ, které do 31.12.2020 dosáhne nejméně třetího roku věku,
seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.
4. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona
a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný
školský obvod MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává os 1. září školního
roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí
povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne
do 31.8.2020 5 let k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to do výše povoleného počtu
dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.
5. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
MIMO příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do
31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od
nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol
a školských zařízení.
6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný
školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne
nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

Criteria of Kindergarten, Prague 8, Na Korábě 2
on the admission of children to pre-school education for the 2020/2021 school year
The headteacher of the nursery school has established the following criteria, which are
in accordance with § 34, § 34a, § 34b and § 179 of Act No. 561/2004 Coll., On preschool, primary, secondary, tertiary professional and other education (Education Act).
wording of later regulations, decisive for admission to preschool education is the place
of permanent residence of the applicant, in the case of foreigners the place of residence,
in the relevant school district of kindergarten at the time of filing the application for
preschool education in Kindergarten, Prague 8 the criterion is the age of the child.
Children are accepted gradually according to the criteria below.
Children can be admitted to pre-school education during the school year.
1. A child subject to compulsory pre-school education pursuant to Section 34a of the
Education Act and the place of permanent residence, in the case of foreigners with a
place of residence, in the relevant school district of kindergarten. The pre-school
education obligation starts from 1 September of the school year following the date on
which the child reaches five years of age until the start of compulsory education. The
legal guardian is obliged to enroll a child who reaches five years of age by 31.8.2020 to
enroll in pre-school education.
2. Priority admission of a child with a permanent residence, in the case of foreigners
with a residence, in the relevant school district of kindergarten, which reaches at least
the fourth year of age (by 31 August 2020), sorted by date of birth from oldest to
youngest; up to the number of children permitted in the Register of Schools and School
Facilities.
3. A child with a place of residence, in the case of foreigners with a place of residence,
in the relevant school district of kindergarten which reaches at least the third year of
age by 31.12.2020, sorted by date of birth from oldest to youngest, up to the permitted
number of children Register of Schools and School Facilities.
4. A child subject to compulsory pre-school education pursuant to Section 34a of the
Education Act and the place of permanent residence, in the case of foreigners with a
place of residence, outside the relevant school district of kindergarten. The pre-school
education obligation takes place on 1 September of the school year following the date
on which the child reaches the age of five until the start of compulsory education. The
legal guardian is obliged to register a child who reaches 5 years to enroll in pre-school
education by 31 August 2020, up to the number of children permitted in the Register of
Schools and School Facilities.
5. Priority admission of a child with a permanent residence, in the case of foreigners
with a residence, outside the relevant school district of the kindergarten which reaches
at least the fourth year of age before the beginning of the school year (until 31 August
2020), sorted by date of birth. up to the number of children permitted in the Register of
Schools and School Facilities.
6. A child with permanent residence, in the case of foreigners with a residence, outside
the relevant school district of the kindergarten who reaches at least the third year of age
before the beginning of the school year (until 31 August 2020), sorted by date of birth
from oldest to youngest the amount of children allowed in the register of schools and
school facilities.

