Mateřská škola Dolní Měcholupy

Zápis do MŠ: středa 9. 5. 2018, 9:00 – 11:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.
Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 18. 4. 2018 od 10:00 – 11:30 a od 15:00
– 16:30. Můžete si prohlédnout budovu MŠ, zodpovíme Vaše dotazy, předáme
formuláře k zápisu do MŠ. Formuláře k zápisu do MŠ jsou již nyní dostupné ke
stažení na webových stránkách MŠ, v papírové formě budou případně k vyzvednutí
v MŠ v čase provozu od měsíce dubna.
K zápisu s sebou:
a) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
b) rodný list dítěte
c) vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
d) doklad o trvalém bydlišti dítěte (vydává Městská část Praha - Dolní Měcholupy)
e) vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením zdravotního stavu dítěte od
dětského lékaře (viz zadní strana formuláře)
Bez evidenčního listu nelze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání (§ 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte ve
spádové mateřské škole – Dolní Měcholupy (§ 34a odst. 2 školského zákona).
Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb. na základě pozdějších změn – znění účinné od 1. 9. 2016 (školský zákon), a zákonem
č. 500/2004 Sb. (správní řád). Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a
stanovených kriterií, která si stanovuje každá MŠ podle platných zákonů a podmínek
školy (viz kriteria přijímání dětí do MŠ). Obecně platí, že se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti tříleté a starší s trvalým
pobytem v Dolních Měcholupech a děti, které jsou řádně očkovány (z. 258/2000 Sb.).
V případě volných kapacit jsou dále přijímány děti podle data narození od nejstaršího
k nejmladšímu a dále děti bez trvalého pobytu ve spádové oblasti.
Nahlédnutí do spisu – každý rodič může do svého spisu nahlédnout, případně jej doplnit
dne 16. 5. 2018 od 7:00 – 9:00hod.
Rozhodnutí o přijetí dítěte – seznam pořadových čísel přidělených dítěti při zápisu
bude vyvěšen v MŠ dne 28. 5. 2018. Písemná rozhodnutí si rodiče mohou vyzvednout
osobně 28. 5. – 1. 6. 2018 od 7:00 – 13:30hod.
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