ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítě do mateřské školy, jsou tyto informace určené
právě pro Vás.
Od 9.4. do 13.4.2018 začíná elektronický zápis dětí do
MŠ Slunečnice, Praha 10, Milánská 473.
Prosíme rodiče, aby na webových stránkách školy: www.ms-slunecnice.cz vyplnili
elektronický dotazník – Žádost o přijetí dítěte.
Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, je formulář v papírové podobě
připravený u hospodářky školy od 9.4.2018. Žádost si zde vyzvednete a zde ji také
vyplněnou odevzdáte do 13.4.2018.
Na webových stránkách bude ke stažení Evidenční list, formulář vytiskněte oboustranně
na jeden list papíru, vyplňte a Evidenční list nechte potvrdit od lékaře (ne samostatné
potvrzení od lékaře na zvláštním papíře!).

1.

Fyzický zápis probíhá 3.5.2018 od 9.oo do 12.ooh a od 13.oo do 17.ooh.

2.

K zápisu přijďte se svým dítětem a vyplněným Evidenčním listem.
U zápisu předložíte svůj OP a rodný list dítěte.

3.

Budete mít možnost prohlédnout si prostředí MŠ, prosíme přezutí pro děti
i rodiče.

4.

MŠ přijme „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ pouze od rodičů dětí, které
dosáhnou 3 let do 31.12.2018, tzn., že jsou narozeny do 31.12.2015.

5.

Seznam přijatých dětí (pod evidenčními čísly) bude zveřejněn elektronicky
na webových stránkách školy a písemně na nástěnce před budovou
dne 21.5.2018.

6.

Zveřejněním seznamu se považují tato rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí
o přijetí obdrží zákonní zástupci na vyžádání, popřípadě na schůzce
rodičů nově přijatých dětí.

7.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemně nebo elektronicky
do datové schránky dopisem odeslaným dne 21.5.2018.

8.

Zákonní zástupci mají právo se proti Rozhodnutí o nepřijetí odvolat do 15 dnů,
k rukám ředitelky školy.

9.

Magistrát hl.m. Prahy má na vyhodnocení odvolání 30 denní lhůtu.
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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy (účinnost od 1. 1. 2018):
Ředitelka Mateřské školy Slunečnice, Praha 10, Milánská 473 stanovila následující kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 34 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném
školním roce 2017/18 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu.
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu
MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby
zahájení povinné školní docházky.
2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do
31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od
nejstarších po nejmladší.
3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do
31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od
nejstarších po nejmladší.
4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do
31.12. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od
nejstarších po nejmladší.
5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší
do naplnění volné kapacity školy.
Na základě výše stanovených kritérií budou děti seřazeny do pořadí.
Rozhodování probíhá v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
a zákona č.564/2004 Sb., školský zákon.

Mgr. Blažena Kobrová, ředitelka mateřské školy

V Praze, dne 1.3.2018
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