Informace pro rodiče
Zápis do MŠ U Roháčových kasáren (příjem vyplněných přihlášek) - proběhne dne
4.5.2017 od 13:00 do 18:00 hod.
Formuláře k vyplnění získají rodiče na webových stránkách školy nebo přímo ve škole.
V letošním roce jsou v platnosti na jednotlivých obvodech vytyčené spádové oblasti
(seznam ulic přiřazených k jednotlivým mateřským školám). Rodiče dle trvalého pobytu
dítěte na seznamu zjistí, do které spádové školy jejich dítě patří a do této školy přinesou
přihlášku k předškolnímu vzdělávání. (Nelze akceptovat podnájemní smlouvy jako
bydliště – dle platné legislativy trvalé bydliště lze mít i v místě podnájmu.)
Seznam ulic ke spádovým školám je zveřejněn na stránkách MČ Prahy 10 a našich
webových stránkách.
Od školního roku 2017/2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti rok před vstupem
do základní školy. Zákonný zástupce se s dítětem musí povinně dostavit k zápisu
k předškolnímu vzdělávání (tato povinnost není u dětí, které již mateřskou školu
navštěvují). Dítě se vzdělává ve své spádové škole, pokud zákonný zástupce nezvolí
školu jinou (může zvolit i např. školu soukromou zapsanou v rejstříku škol), případně jiný
způsob předškolního vzdělávání.
Způsoby plnění povinné předškolní docházky:
1. Docházka do spádové školy
2. Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné docházky ( nutno oznámit řed. školy
nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku. Dítě se právně stává dítětem
mateřské školy, započítává se do kapacity. Škola ověřuje úroveň osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a doporučuje další postup – ověřování
probíhá v období 3.-4. měsíce od začátku školního roku a zákonný zástupce je povinen
zajistit účast dítěte při ověřování)
3. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální
4. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění
povinné předškolní docházky
Pokud rodič zvolí jiný způsob vzdělávání uvedený v bodě 3 a 4, je povinen tuto skutečnost
oznámit řediteli spádové školy, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.
Docházka se uskutečňuje v pracovních dnech v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem a stanovuje se v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost
předškolního vzdělávání. Začátek doby povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 8:15
hod. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dny, které připadají na období
školních prázdnin v základních a středních školách (termín jarních prázdnin se určuje podle
sídla MŠ).

Informace k vlastnímu průběhu zápisu
Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem. Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která
budou v době zápisu zpřístupněna na veřejném místě v prostorách obou škol. Při zápisu (podání
žádosti k předškolnímu vzdělávání) není nutná přítomnost obou rodičů. Evidenční list, který je
mezi formuláři k vyplnění, však musí podepsat zákonní zástupci oba. Pokud bude podepsán
pouze jedním zástupcem je třeba tuto skutečnost doložit úředním dokladem nebo
místopřísežným prohlášením. Evidenční list i příloha k evidenčnímu listu musí být potvrzena
dětským lékařem.
Zápis do MŠ bude probíhat v ředitelně školy.
Rodiče předloží rodný list, občanský průkaz, očkovací průkaz (neplatí pro děti, které budou od
roku 2017/2018 plnit povinnou předškolní docházku), předají vyplněné formuláře.
(Upozorňujeme, že z časových důvodů nelze vyplňovat formuláře na místě se zaměstnanci
školy). Cizí státní příslušníci předloží doklady o povolení k pobytu.
Rozhodování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ probíhá ve správním řízení.
Správní řízení začíná 5.5.2017. Během toho řízení lze založený spis dítěte rodiči doplňovat o
další skutečnosti, které jsou potřebné k závěrečnému rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení
budou známy nejpozději do 30 dní od podání žádosti a budou vyvěšeny ve vývěsce školy i na
webových stránkách. Seznam přijatých nebude jmenovitý, ale budou uvedeny číselné kódy
(čísla jednací) jednotlivých žádostí.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ budou rodičům předána na
informativní schůzce, kde budou zároveň podány základní informace k docházce do školy.
Datum schůzky bude stanoveno v průběhu přijímacího řízení a rodiče s ním budou včas
seznámeni.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ budou rodičům zaslána poštou.

