KRITÉRIA
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2017/2018
Ředitel MŠ a ZŠ sv. Augustina stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech,
kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci,
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Věk dítěte
Individuální situace
dítěte
Zájem o křesťanskou
výchovu
Komunikace

Respektovaní pokyny
dospělého

Samostatnost v oblékání
Samostatnost ve
stravování
Základní hygienická
pravidla

Kritérium
3 roky – dovršení věku do 31. 8. 2017
Dítě bude docházet celodenně
MŠ a ZŠ sv. Augustina navštěvuje
sourozenec dítěte
Dítě je z praktikující křesťanské rodiny1
Dítě je z rodiny se zájmem o křesťanství
Dítě umí mluvit – srozumitelně vyjadřovat
své potřeby (jít na WC, hlásit okamžitě
případné "nehody" a jiné…)
Dítě se snaží udržovat pořádek ve vlastních
věcech a trpělivě překonávat překážky
(nereagovat opakovaně plačtivě nebo
zlostně)
Dítě se snaží vědomě projevovat zdvořilé
chování a vystupování (pozdravit, poprosit,
poděkovat, odpovědět na otázku)
Dítě se samostatně obléká a obouvá
Dítě se umí najíst (jíst lžící a vidličkou, pít
z hrnku)
Dítě samostatně používat WC
Dítě se umyje, utři ruce
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5
2
2
2
1
3

3

3

2
2
3
2

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější
datum narození.
O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.
Ředitel mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:
a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení,
případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné
podmínky vzdělávání v MŠ a ZŠ sv. Augustina

1

Žadatel doloží potvrzením od duchovního správce.

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
V Praze dne 24.4.2017

P. Mgr. Juan Provecho, OSA
Ředitel MŠ a ZŠ sv. Augustina

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA
• Samostatně používat WC
Umýt se, utřít ruce, vyčistit zuby
Umět se samostatně vysmrkat
SAMOSTATNOST V OBLÉKÁNÍ
Samostatně se oblékat a obouvat
SAMOSTATNOST VE STRAVOVÁNÍ
Umět se najíst ( jíst lžící a vidličkou, pít z hrnku)

RESPEKTOVAT POKYNY DOSPĚLÉHO
Reagovat navázáním očního kontaktu při zavolání jména
Snažit se udržovat pořádek ve vlastních věcech a trpělivě překonávat překážky (nereagovat
opakovaně plačtivě nebo zlostně)
Dokončit zadaný úkol (uklízení hraček)
Snažit se vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování (pozdravit, poprosit, poděkovat,
odpovědět na otázku)
KOMUNIKACE
Mělo by umět mluvit – srozumitelně vyjadřovat své potřeby (jít na WC, hlásit okamžitě případné
"nehody" a jiné…)

