ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SMOLKOVA V PRAZE 12,
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2017/2018
Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 12 v souladu s § 34 odst. 2) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění stanoví místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018. Zápis zveřejní formou plakátků na
budově školy, na webových stránkách školy apod.:
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
Místo přijímání žádostí:
Místem přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je zvolená mateřská
škola.
MŠ Smolkova – se sídlem Smolkova 579/1, Praha 4 – Kamýk
Termín vydávání žádostí:
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vyzvednout
od 26. dubna do 27. dubna 2017 v MŠ Smolkova,
Pavilon B – kancelář MŠ v přízemí, 13:00 – 17:00 hodin.
Termín přijímání žádostí:
Přijímání žádostí se koná od 10. května do 11. května v MŠ Smolkova,
Pavilon A - kancelář MŠ, vchod u nakládací rampy, 13:00 – 17:00 hodin.
Organizace přijímání žádostí:
1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz nebo
cestovní doklad, případně rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte, potvrzení o trvalém bydlišti
v MČ Praha 12.
2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel Základní školy a mateřské školy Smolkova
v Praze 12.
3. Ředitel Základní školy a mateřské školy v Praze 12 je povinen přednostně přijmout děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky, (§ 34 odst. 4 a návazně § 179 odst. 2 školského zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění).
4. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst
mateřské školy, postupuje ředitel Základní školy a mateřské školy podle stanovených kritérií pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se školským zákonem
č. 561/2004 Sb., v platném znění.
5. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí na změny v novém školním roce od 1. 9. 2017:
V souladu s 34§ školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3
do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné.

ORGANIZACE ZÁPISU
- Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanoví termín a dobu zápisu
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis zveřejní formou
plakátků na budově školy, na webových stránkách školy apod.
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte
obdrží rodiče (zákonní zástupci) nejpozději ve stanoveném termínu zápisu do
mateřské školy, formuláře jsou dostupné ke stažení na webových stránkách mateřské školy.
- Rodiče odevzdají zpět do mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte, vše řádně a čitelně vyplněné,
potvrzené dětským lékařem, a to do stanoveného termínu.
- K zápisu rodiče přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu (rodný list
dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky, občanský průkaz nebo cestovní doklad,
potvrzení o trvalém bydlišti v MČ Praha 12).
- Po ukončení zápisu rozhodne ředitel školy dle stanovených kritérií o přijetí
či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to do 30-ti dnů od ukončení
zápisu písemným rozhodnutím. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštovní službou,
rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračním číslem na webu MŠ Smolkova
www.mssmolkova.cz, na vchodových dveřích pavilonu B, pavilonu A1. Rovněž se rodiče
(zákonní zástupci) mohou osobně informovat o výsledcích zápisu, a to ve stanoveném termínu
přímo v kanceláři ředitele školy.
- Při přijímání k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštními
právními předpisy – zákon č.561/2004 Sb., §34, odst. 5 v platném znění, §50 zákona
č.258/2000 Sb. v platném znění, zákon č.500/2004 Sb. V platném znění a v souladu s
platnými kritérií.
- Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje
kapacita školy.
- Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců.
- Mateřská škola může přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci – platí pro děti do věku 4 let, netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2017 plnit
povinné předškolní vzdělávání.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


K předškolnímu vzdělávání se přijímají pouze děti očkované v souladu s platnou
legislativou. Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2017 plnit povinnou předškolní
docházku.



Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.



Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12, které k 31. 8. 2017 dovrší věk 4 - 6
let budou do mateřské školy přijaty, do naplnění kapacity školy.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12,
které k 31. 8. 2017 dovrší věk 4 - 6 let.

10

Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12,
které dovrší k 31. 8. 2017 věk 3 let.

5

Děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12,
jejichž sourozenec v daném školním roce již mateřskou školu
navštěvuje a dosáhne věku 3 let do 31. 12. daného kalendářního
roku.

2

Děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové MČ Praze 12.
0

o Dítě, které se ocitne se složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu
vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená
kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím
však nesmí být porušeno ustanovení, že musí být přijaty všechny děti starší 4 let.

o V případě shodnosti bodů se postupuje podle data narození v pořadí od nejstaršího po
nejmladší do vyčerpání kapacity školy.

NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ
Kapacita jedné třídy je 28 dětí. Ve třídě se vzdělávají děti ve věku od 3 do 6 let /u dětí s
odloženou školní docházkou i starší 6 let/. Kapacita MŠ Smolkova je 168 dětí. V budově A1,
A2 jsou 4 třídy věkově smíšené 3 – 6 let, v budově B jsou 2 třídy pro předškolní děti 5 – 7 let.
- Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel Základní školy a mateřské školy po
dohodě se zákonným dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto
dnech v mateřské škole.
- Při přijetí dítěte do mateřské školy, které plní povinné předškolní vzdělávání, stanoví ředitel
Základní školy a mateřské školy po dohodě se zákonným dítěte dny docházky dítěte do
mateřské školy, v minimální délku pobytu dítěte v mš, 4 hodiny, každý den (po – pá), od 8 do
12 hodin.
- Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitel Základní školy a mateřské školy po dohodě se
zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak,
aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. §4
odst.1) vyhláška č. 14/2004 o předškolním vzdělávání.
- Při nástupu dítěte do MŠ rodiče předloží řádně vyplněný evidenční list.
(Změny týkající se těchto údajů jsou rodiče povinni ihned nahlásit třídnímu pedagogovi.)
- Zákonní zástupci vyplní formulář Zmocnění pro vyzvedávání z MŠ, který se týká pověření
jiných osob než zákonných zástupců k vyzvedávání dítěte z mateřské školy , §5, odst.1)
vyhlášky č. 14/2004.
- Předloží kartičku pojišťovny dítěte, ke zhotovení kopie do školní matriky.

