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Mateřská škola a Speciálně 
pedagogické centrum Jihlava

Demlova 28, 586 01, tel.: 567 323 512, e-mail: smsji@seznam.cz

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání:

• Do mateřských škol budou přijímány děti, které 
ke dni 30. září 2013 dovrší zpravidla tři roky věku. 

• Přijímané dítě má místo trvalého pobytu na 
území města Jihlavy nebo v obci, která má s měs-
tem Jihlava uzavřenou dohodu o úhradě neinves-
tičních výdajů za předškolní vzdělávání. Pro škol-
ní rok 2013/2014 je to pouze obec Vílanec.  

Výjimkou budou děti dlouhodobě těžce zdra-
votně postižené, diagnostika musí být doložena 
posudkem školského poradenského zařízení, v 
těchto případech neplatí podmínka místa trvalého 
pobytu na území města Jihlavy (tato výjimka platí 
pro MŠ a SPC Demlova).

• Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zá-
kona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění.

• Zřizovatel dle § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, určil MŠ Mozaika, odloučené 
pracoviště Mahenova 3 a MŠ a SPC Demlova 28, 
odloučené pracoviště Demlova 34a ke vzdělávání 
dětí zaměstnanců zřizovatele a Kraje Vysočina. O 

přijetí ke vzdělávání do těchto  odloučených pra-
covišť mateřských škol rozhoduje ředitel školy na 
základě kritérií stanovených zřizovatelem.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a SPC 
Demlova 28 (mimo pracoviště Demlova 34a) 
pro školní rok 2013/2014 stanovená ředitel-
kou školy:

1. Děti v posledním roce před zahájením povin-
né školní docházky.

2. Děti se zdravotním postižením (na základě 
posouzení školského poradenského zařízení SPC, 
PPP nebo vyjádření praktického lékaře).

3. Děti podle věku – k celodenní docházce bu-
dou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nej-
mladší do počtu volné kapacity školy.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí při-
hlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele

(zvlášť závažné sociální důvody).

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Demlova 
34a pro školní rok 2013/2014 stanovená zři-
zovatelem:

1. Děti zaměstnanců zřizovatele a Kraje Vysočina.

V případě, že toto zařízení nebude naplněno 
dětmi zaměstnanců zřizovatele a Kraje Vysočina, 
budou děti přijímány dle kritérií stanovených ře-
ditelkami mateřských škol.

Organizace zápisu 2013/2014:
Zákonní zástupci podají žádost o přijetí dítěte 

do mateřské školy v MŠ Demlova 28, Jihlava. Žá-

dost o přijetí si rodiče mohou předem vyzvednout 
v mateřské škole nebo je ke stažení na webových 
stránkách MŠ v dokumentech ke stažení: www.
msdemlova.cz.

U dětí se zdravotním postižením předloží zá-
konný zástupce psychologickou, lékařskou, popř. 
speciálně pedagogickou dokumentaci, doporuče-
ní školského poradenského zařízení nebo odbor-
ného lékaře.

Vyzvednutí rozhodnutí:
Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzová-

no na základě údajů uvedených v žádosti. Bude 
postupováno podle stanovených kritérií pro přijí-
mání dětí do MŠ, která se nesčítají. Rozhodnutí, 
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, 
budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů 
pod přiděleným registračním číslem (číslo bude 
přiděleno při zápisu) s výsledkem řízení na veřej-
ně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do 
MŠ Demlova 28) a na webových stránkách ško-
ly. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, 
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělá-
vání, za oznámená (škola je nebude zákonným zá-
stupcům doručovat). 

V případě nepřijetí dítěte do mateřské školy žá-
dáme rodiče, aby si v zájmu urychlení správního 
řízení přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí dí-
těte osobně do mateřské školy.

Veškeré další informace pro rodiče k organizaci 
zápisu a počty volných míst v jednotlivých mateř-
ských školách budou aktuálně zveřejňovány na 
webových stránkách školy www.msdemlova.cz.

Vzdělávací  nabídky jednotlivých školek včetně 
dnů otevřených dveří jsou na www.msdemlova.cz.

Zápis do mateřské školy 
Demlova 28, Jihlava:

15. 4. 2013: 8.00 – 16.00 hodin
16.4. 2013: 8.00 – 14.00 hodin

Ve stejném termínu proběhne 
otevřený den v MŠ.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2013/2014

15. a 16. dubna 2013
od 15. 00 do 18. 00 hodin

Mateřská škola MOZAIKA Jihlava, 
Březinova 114, Příspěvková organizace

Podmínky přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání
• Do MŠ budou přednostně při-

jímány děti, které mají místo trva-
lého pobytu na území města Jihla-
vy nebo v obci, která má s městem 
Jihlava uzavřenou dohodu o úhradě 
neinvestičních výdajů za předškol-
ní vzdělávání. Pro školní rok 2013 / 
2014 je to pouze obec Vílanec.

• Dítě splňuje povinné očkování 
podle § 50  zákona 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění.

• Zřizovatel dle § 34 odst. 8 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, určil MŠ 
Mozaika - odloučené pracoviště Ma-
henova 3 ke vzdělávání dětí zaměst-
nanců zřizovatele (Statutárního měs-
ta Jihlavy) a Kraje Vysočina. O přijetí 
ke vzdělávání do tohoto odloučené-
ho pracoviště MŠ rozhoduje ředitel 
školy na základě kritérií stanovených 
zřizovatelem.

Z důvodu naplněné kapacity se 
neuskuteční zápis v MŠ Kollárova 
a MŠ Dvořákova (včetně logope-
dické třídy). Zápis do MŠ Tylova 
proběhne v MŠ Nad Plovárnou.

Kritéria pro přijímání dětí 
stanovená ředitelkou MŠ

1. Děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní do-
cházky. 

2. Věk dětí – přijímány budou dě-
ti k celodenní docházce v pořadí od 
nejstaršího po nejmladší do počtu 
volné kapacity školy MŠ Mozai-
ka Jihlava. Pokud bude podle věku  
přijímán sourozenec již přijatého 
nebo přijímaného dítěte a umožní 
to kapacita pracoviště, budou umis-
ťováni sourozenci spolu do jednoho 
pracoviště školy.

Ředitelka školy má právo při při-
jímání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele (zvlášť 
závažná sociální situace nebo soci-
ální potřebnost dítěte, jako  je např. 
dítě, kterému v důsledku nepříznivé 
soc. situace hrozí sociální vylouče-
ní, osiřelé dítě apod.). 

Pro pracoviště Mahenova 3 
stanovil kritéria zřizovatel

1. Děti zaměstnanců zřizovatele 

(statutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina.

Potvrzení zaměstnavatele je třeba 
doložit k žádosti o přijetí.

Po naplnění tohoto kriteria budou 
další  děti přijímány dle kritérií sta-
novených ředitelkou mateřské školy. 

ORGANIZACE ZÁPISU
Žádost o přijetí dítěte do MŠ Mo-

zaika Jihlava podávají pouze zákon-
ní zástupci dětí, které dosud nebyly 
do MŠ Mozaika přijaty. K zápisu je 
nutné se dostavit  i s dítětem.

Zákonní zástupci si mohou podat 
pouze jednu žádost do MŠ Mo-
zaika Jihlava, kde uvedou prefero-
vanou školku, kam by měli zájem 
dítě umístit. Na tuto školku se také 
dostaví k registraci žádosti. Každé 
žádosti bude školou přiděleno re-
gistrační číslo, které obdrží i žada-
tel. Je nutné si toto číslo uschovat 
- výsledky zápisu s určením po-
řadí budou zveřejněny na zákla-
dě registračních čísel. Zápis bude 
zpracován centrálně na ředitelství 
školy podle stanovených kritérií. 
Seznam s výsledky přijímacího 
řízení bude vyvěšen ve  všech pra-
covištích školy a na webu školy. 
Zveřejněním  seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovu-

je žádostem o přijetí ke vzdělává-
ní, za oznámená (§ 183 zákona č. 
561/2004 Sb. v platném znění), 
tzn., že zákonní zástupci nemusí 
potvrzovat převzetí rozhodnutí o 
přijetí do MŠ a ani je škola nebude 
zákonným zástupcům doručovat. V 
případě nepřijetí dítěte  zákonní 
zástupci obdrží v zákonné lhůtě  
„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ 
do MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 
114, příspěvková organizace. Žádá-
me rodiče, aby si v zájmu urych-
lení celého správního řízení přišli 
vyzvednout rozhodnutí o nepři-
jetí dítěte  osobně ve školce, kde 
byli u zápisu v daném termínu.

Při umisťování dětí do školek bu-
de přihlíženo k preferované školce 
uvedené v žádosti o přijetí v sou-
ladu s kritérii pro přijímání dětí do 
naplnění  kapacity jejích volných 
míst. 

Veškeré další informace pro rodiče 
k organizaci zápisu a počty volných 
míst v jednotlivých školkách budou 
aktuálně zveřejňovány  na webových 
stránkách školy 

www.msmozaikaji.cz. 

Vzdělávací nabídky jednotlivých ško-
lek včetně dnů otevřených dveří jsou 
na www.msmozaikaji.cz


