ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019 /2020
(informace Mateřské školy Nad Parkem)
10.4.2019 se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v době od 9 hod do 10 hod a v době od 12:30 hod do 16:30 hod.
Přijďte se k nám podívat. V 15 hod je schůzka s vedením školy ve třídě
Motýlků.
Postup při zápisu do mateřské školy:
Výdej Žádosti o přijetí a Evidenčního listu bude probíhat:
-

-

2.5.2019
od 13:00 do 16:30 hod
v budově mateřské školy, nebo možno stáhnout na www.msnadparkem.cz ve složce Ke
Stažení
pozor Evidenční list musí obsahovat potvrzení od pediatra

Příjem Žádosti o přijetí a Evidenčního listu = ZÁPIS bude probíhat v ředitelně školy pouze v době
-

13.5.2019 a 14.5.2019 od 13:00 do 17:00 hod

Při příjmu Žádosti si prosím připravte:
- občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
- doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte není-li občanem
ČR
- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského
poradenského zařízení a pediatra
Přijďte i se svým dítětem, těšíme se na vás :o)))
Výsledky zápisu
 Termín příjmu žádostí je doba rozhodná pro započetí správního řízení.
 jména přijatých dětí pod registračními čísly budou vyvěšena během týdne 10.6. – 14.6.2019
na dveřích školy a na webových stránkách. Registrační čísla budou přidělována při příjmu
žádostí.
 Rozhodnutí o přijetí bude uloženo ve Spisu dítěte v matrice MŠ, na požádání vydáme
stejnopis.
 Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci datovou schránkou nebo si je vyzvednou
osobně v ředitelně školy ve vypsaném termínu.

V Praze dne 2. 4.2019

Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová

ředitelka MŠ

INFORMACE K ZÁPISU
A
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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.
Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy na
Zbraslavi = území Městské části Praha – Zbraslav.
V souladu se zákonem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, je možné přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení
se nevztahuje na děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria přijímání do mateřské školy Nad Parkem pro školní rok 2019/2020
Ředitelka Mateřské školy Nad Parkem stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se
postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po
nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození, než-li je možné
přijmout, bude zvolena forma losování.
1. dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 věku 5 let s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve
školském obvodu území MČ Praha – Zbraslav
2. dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne 4 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve
školském obvodu území MČ Praha – Zbraslav
3. dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve
školském obvodu územ MČ Praha - Zbraslav

V Praze 2.4.2019
Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová
ředitelka MŠ

