
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
032. zasedání 

dne 6. 2.  2012 
 

 
 
 

USNESENÍ č. 109/12/RMČ 
ke směrnice č 14/2012 (Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní 
docházky do Základní školy, U Parkánu 17/11, ve školním roce 2012-

2013) v tomto znění 
 

 
Rada MČ po projednání  
 
 
 
I. bere na v ědomí 

kritéria pro přijetí žáků do ZŠ ve znění směrnice č. 14/2012, která 
je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

 
II. pověřuje 

pana starostu podpisem této směrnice, která je přílohou tohoto   
usnesení 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Zdeňka Fišmistrová Ing. Miloš Růžička 
 zástupce starosty starosta  
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Zlkladni Skola a mateiskS Skola, Praha 8 - DaOtice, U Parkdnu 17

Reditelka Zakbdni Skoly a mateFske gkoly, Praha I - Dabtice, U Parkanu '17 stanovila v souladu s g
34 zekona C. 56112004 Sb., o ptedskolnim, zakladnim, stiednim, vyssim odbornem a iinem vzdel6veni
(Skolsky zekon) v platnem zneni, podminky, podle kterych postupuje pii rozhodovani o pfiieti deti
k pledskolnimu vzdeldvdni v Mateiske 5kole, Kuderove 532126, praha 8 - Dablice (dele jen MS) ve
Skolnim roce 2012 - 2013 v pfipadech, kdy poCet Zedosti o pfijeti podanlich zakonnymi zestupci d€ti,
pFekroei stanovenou kapacitu po6tu deti ve tlidech matercke Skoly.

Vzdelavani je zalozeno na zasad6ch rovneho plistupu ka2d6ho st6tniho obd€na Ceske reoubtikv
nebo jineho elenskeho statu Evropske unie ke vzdelaveni. K piedskolnimu vzdetavani a ke Sk;tskym
sluzbam jsou ptuimeny v souladu s ustanovenim S 20 odst. 1 pism. d) Skolskeho zakona deti cizinc0
z ostatnich zemi, pokud maji pravo pobytu na ozemi Cesk€ republiky na dobu delsi ne2 90 dn0,
popilpade pokud jsou osobami opravnenymi pobyvat na Uzemi Cesk6 republiky za Udelem vyzkumu,
azylanty, osobami pozivajicimi doplrikove ochrany, zadateli o udelenl mezinerodni ochranv nebo
osobami potfvajicimi doeasne ochrany, pokud prokazou opravnenost sv6ho pobytu doktadem.

V soufadu s ustanovenim odst. 4 S 34 zekona t,. 56112004 Sb., o ptedskolnim, zaktadnim, stfedntm,
vyssim odbornem a jin€m vzd€ldvdni (skolsky zekon), ve zneni pozdejsich predpis0, se prednostn€
pruimaji deti v poslednim roce pied zahajenim povinn6 skotni dochazky s mistem trvaleho pobytu
v obci Praha - Deblice.

Dalsi deti jsou prijimany postupnc dle nize uvedentch krit6rii. pii shodn6m souetu bodov6ho
ohodnoceni vice d6tmi ma oiednGt starsi dit5.

Deti mohou byt pfijaty k ptedskolnimu vzdeEveni iv ortb6hu Skolnlho roku.

PoznAmka:
1) DEti bydllci v nezkolaudovane 6esti obce praha - Debfice se povazujt za d6ti s trvalym

bydlisrcm v Praze - Debficich.
2) 

ryod-ice_ 
dlt9.tg zapsaneho do vise uvedene skoty predbzt neipozd'ii do 28. 3. 2012 z1stupxynt

leditalky MS evidentnl list s potvnenlm od d6tsk6ho t6kare, te je dite o'kovano v ptn6m
rozsahu a podle platnoho odkovaclho kalendere nebo doklad o tom, 2e se dlt6 ockovenl
nemt!2e podrobit pro tNalou kontraindikaci (S S0 zekona 6. 2SBaOOO Sb., o ochran,
verejneho zdravi ve zndnt pozdejstch predpisir) a s vyjedrentm d6tsk6ho t'kale ke
zdravotnimu stavu dltete.
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Krit6rium Bodov6 ohodnoceni
Trval\i pobvt ditete Mestske dast Praha - Deblice 10 bodir

Vek d itete ke dni 31. srpna
kalendelnfho roku, kdy probihe

zepis

4 rokv 4 bodv
3 rokv 3 bodv

2 roky - podminkou je dovrseni
v6ku 3 let nejpozdeji k 31.

prosinci kalendefniho roku, kdy
probihe zapis

2 body

Individueln I situace dit6te Sourozenec zapisovaneho
ditete navstevuje nadepsanou

Skolu

l bod

Dite se hlesi k celodennimu
0rovozu

4 body


