Kritéria pro přijetí dítěte mladšího 3 let věku
do Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
školní rok 2016 / 2017
Ředitelka Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková
organizace, stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání u dětí
mladších 3 let věku


Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet
podmínky stanovené právním předpisem /§50 zákona 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví /- do předškolního zařízení může
být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanovenému
pravidelnému očkování /potvrzuje dětský lékař

Zvýhodňující kritérium
Při dosažení 2 let věku dítěte, jehož starší sourozenec se
vzdělává v MŠ Vrčeň a rodiče nastupují do zaměstnání, jsou
přijímáni přednostně


Délka docházky do mateřské školy /přednost budou mít děti,
které budou docházet celý kalendářní rok v celodenním režimu,
z důvodu zaměstnanosti rodičů/


Další specifické podmínky, tj. aktuální vývoj dítěte a jeho schopnosti,
mohou přispět k pozitivnímu posouzení při rozhodování o přijetí
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání , bude
ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých
kritérií ve výše uvedeném pořadí.
Eva Beránková, ředitelka školy

Ve Vrčeni, dne 1. dubna 2016

Specifické podmínky k přijetí dítěte
mladšího 3let věku do MŠ Vrčeň
Pohyb
Dítě se samostatně pohybuje, chodí, zvládá chůzi
v mírném terénu
Manipulace

Pije z hrnečku – NE z lahve

Je schopno jíst lžící samostatně /za občasné dopomoci

Svléká a obléká některé věci, spolupracuje s dospělým

Potřebu vykonává na záchodě či nočníku – NE pleny,
když, tak výjimečně při spánku

Spolupracuje při mytí, hygieně, úpravě
Komunikace

Mluví, řeč používá k dorozumívání

Je schopno pochopit pokyn dospělého a reagovat

Řekne si o potřebu / jídlo / pití


Doporučení před nástupem do školky






Postupně zvykejte své dítě na cizí osoby v jeho
blízkosti
Po chvilkách nechávejte dítě s někým blízkým
Nevozte dítě pouze v kočárku, učte ho zvládat chůzi
Choďte mezi dětský kolektiv na písek, na návštěvy
Učte dítě smrkat, nepoužívejte odsávačku

