
Mateřská školka Sibřina 

  

   
 

                                                     

Zápis na školní rok 2010/2011: 

   Den otevřených dveří 6. 4. 2010 10-12h  

 

Výdej přihlášek                  od 6. 4. 2010 do 9. 4. 2010 

Příjem přihlášek                od 12. 4. 2010 do 16. 4. 2010 

Výsledky přijímacího řízení: 7. 5. 2010  

 

Přihlášky odevzdávejte od 12.4.  do 16.4., pouze osobně ředitelce školky (případně zasílejte 
doporučenou poštou), tel.: 607874919 nebo email  ms.sibrina@centrum.cz.  
 

Přihlášky nekompletní, bez požadovaných příloh,  donesené nebo zaslané (rozhoduje datum 
podacího razítka) po tomto termínu nebo předané někomu jinému nebudou zařazeny do 
přijímacího řízení!!!  

 



Mateřská školka Sibřina 

  

   
 

Kritéria p řijímání dětí do MŠ Sibřina pro školní rok 
2010/2011 

  
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává  Mateřská  škola Sibřina, Praha Východ, stanoví  následující kritéria, podle kterých bude  
postupovat při  rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání v mateřské škole v případech,  kdy počet žádostí  
podaných zákonnými zástupci  dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu  maximálního  počtu dětí pro mateřskou školu. 

Děti se přijímají v tomto pořadí: 

  
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. narození do 31.8.2005 s trvalým 
bydlištěm v obcích Sibřina a Stupice a z obcí s garantovaným  počtem míst - Křenice - až do naplnění 
garantovaných míst (netýká se Květnice a Sluštice, které mají vlastní bodový systém pro přijímání dětí do 
MŠ Sibřina) 
  
2. Děti, které do 31.8.2010 dovrší 3 roky, tj. děti narozené do 31.8.2007, jejichž oba rodiče chodí do 
zaměstnání, studují nebo jsou OSVČ a toto doloží a tyto děti mají trvalé bydliště v obcích Sibřina nebo 
Stupice nebo v obcích se smluvně garantovaným počtem míst (Křenice), pokud tato místa již nebyla 
obsazena dětmi v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo pokud tato místa již nejsou 
obsazena dětmi přijatými do MŠ v předchozích letech. (netýká se Květnice a Sluštice). 
  
3. Viz bod č. 2 - ale  jeden z rodičů není zaměstnán, nestuduje a není OSVČ nebo nepředloží platné 
potvrzení o opaku.  
  
4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. narození do 31.8.2005 ze smluvních 
obcí bez garantovaného počtu míst ve školce - Babice, Dobročovice, Doubek, Zlatá 
  
5. Děti, které do 31.8.2010 dovrší 3 roky, tj. děti narozené do 31.8.2007 s trvalým bydlištěm ve smluvních 
obcích bez garantovaného počtu míst (Babice, Dobročovice, Doubek, Zlatá) , jejiž rodiče chodí do 
zaměstnání, studují nebo jsou OSVČ a toto doloží  
  
6. viz bod 5 - ale jeden z rodičů není zaměstnán, nestuduje a není OSVČ nebo nepředloží platné potvrzení o 
opaku. 
  
7. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky z nesmluvních obcí. 
8. Děti ostatní 
 
Poznámky: V případě nedostatečné kapacity se děti ve stejné kategorii přijímají od nejstaršího po nejmladší.  
Ředitelka MŠ Sibřina si vyhrazuje právo přednostně přijmout dítě,  v jehož zájmu je  z vážných a úředně doložených důvodů jeho 
co nejrychlejší umístění do dětského kolektivu. (potvrzení od pediatra, psychologa, pedagogicko-psychologické poradny, 
vyjádření sociální pracovnice....) 
Ředitelka MŠ si vyhrazuje tři volná místa pro děti zaměstnanců MŠ. 
Potvrzení o zaměstnání (obou rodičů)  a o trvalém pobytu je nutno doložit k přihlášce.  
 


