Pravidla pro přijímání dětí do Center pro předškolní děti DDM Praha 9
(dále jen CPD)
Platná pro CPD DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most v následující posloupnosti:
1. CPD DDM Praha 9 mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
2. Se zájmem o každodenní docházku (pondělí – pátek). Ve školním roce 2018/19 je,
v případě nenaplněné kapacity, možná i docházka pouze některé dny v týdnu. Dny
budou předem specifikovány v přihlášce do CPD (výše měsíční platby se v tomto
případě nemění).
3. Děti s místem trvalého nebo prokázaného bydliště (např. nájemní či kupní
smlouvou) na území městské části Praha 9 (CPD DDM Praha 9 – pracoviště
Prosek) a Praha 14 (CPD DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most).
4. Při shodném splnění daných podmínek má přednost starší dítě.
Nejmladší děti, které přijímáme, musí dosáhnou do 31. 10. daného školního roku
věku 2,5 let.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti.
Výdej přihlášek:
Přihláška do CPD DDM Praha 9 je ke stažení na webových stránkách DDM Praha 9
(http://ddmpraha9.cz/predskolaci). Přihlášku je možné také vyzvednout v Informačních
kancelářích DDM Praha, a to od 2. 5. 2018.
Příjem přihlášek:
Předem vyplněná přihláška musí být do DDM Praha 9 doručena nejpozději do 22. 6. 2018.
K ověření údajů při odevzdání přihlášky jsou potřeba tyto doklady:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 v případě, že adresa trvalého bydliště je mimo území městské části Praha 9 nebo Praha
14, je nutné doložit (nájemní či kupní smlouvou) bydliště na území Praha 9 nebo Praha
14.
Vyrozumění o přijetí:
O přijetí, příp. nepřijetí dítěte do CPD DDM Praha 9 budou zákonní zástupci informováni
nejpozději do konce června.

