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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PRAVIDELNÉ PÉČI
VE ŠKOLCE PONÍČEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18
5 dní v týdnu

20 b.

4 dny v týdnu

15 b.

3 dny v týdnu

10 b.

4 roky (48–59 měsíců)

8 b.

3 roky (36–47 měsíců)

10 b.

2,5 roku (30–35 měsíců)

15 b.

2 roky (24–29 měsíců)

12 b.

1 rok a delší

1 b.

do 1 roku

0 b.

v případě kladné odpovědi

1 b.

v případě kladné odpovědi

1 b.

v případě kladné odpovědi

1 b.

v rámci pravidelné péče

3 b.

(celková doba umístění dítěte
v období od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017
nebo v období od 1. 3. 2017 do dne
zápisu dosáhla min. 40 hodin)

v rámci nepravidelné péče

1 b.

Nástup dítěte k docházce
do DS od 4. 9. 2017

dle data vyplněné v žádosti

5 b.

FREKVENCE DOCHÁZKY
(celodenní docházka
tj. min. 6 hodin denně
/ max. 10 hodin denně)

DOSAŽENÝ VĚK DÍTĚTE
KE DNI 31. 8. 2017

DÉLKA ZAMĚSTNÁNÍ
ŽADATELE NA ČZU
(od data prvního nástupu do
zaměstnání ke dni zápisu dítěte)

Umístění dítěte do DS žadateli
umožní návrat do pracovního
procesu z RD
Manželovi/manželce nebo
druhovi/družce žadatele
umožní umístění dítěte do DS
návrat do zaměstnání z RD
Umístění dítěte do DS žadateli
usnadní sladění pracovního
a rodinného života
Dítě docházelo
do Školky Poníček
ve školním roce 2016/17

V případě, že o pořadí nerozhodne žádné z dříve uvedených kritérií, platí, že přednost má dítě s vyšším počtem dní
docházky v týdnu. V případě, že o pořadí dále nerozhodne žádné z dříve uvedených kritérií ani počet dní docházky dle
předchozí věty, má vždy přednost dříve narozené dítě ve věkové kategorii 2,5 roku.

V Praze dne 13. 4. 2017

