
STRANA 6 Aktuality NJR – DUBEN 2014

Podmínky přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání

Do MŠ budou přednostně přijí- 
mány děti, které mají místo trvalé-
ho pobytu na území města Jihlavy 
nebo v obci, která má s městem Ji-
hlava uzavřenou dohodu o úhradě 
neinvestičních výdajů za předškol-
ní vzdělávání. Pro školní rok 2014/ 
2015 je to pouze obec Vílanec.
Dítě splňuje povinné očkování  
podle § 50 zákona 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, v plat-
ném znění.
Zřizovatel dle § 34 odst. 8 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění, určil 
MŠ Mozaika – odloučené praco-
viště Mahenova 3 ke vzdělávání 
dětí zaměstnanců zřizovatele (sta-
tutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina. O přijetí ke vzdělávání 
do tohoto odloučeného pracoviš-
tě MŠ rozhoduje ředitel školy na 
základě kritérií stanovených zřizo-
vatelem.

Zápis do MŠ Tylova se uskuteční 
v MŠ Nad Plovárnou 5.

Zápis do MŠ Březinova 30, která je 
v rekonstrukci, se uskuteční v MŠ Bře-
zinova 113.

Zápis do MŠ Kollárova se uskuteč-
ní v MŠ Riegrova 21.

Kritéria pro přijímání dětí 
stanovená ředitelkou MŠ

Děti v posledním roce před zahá- 
jením povinné školní docházky. 
Věk dětí  – přednostně budou 
přijímány děti k celodenní do-
cházce v pořadí od nejstaršího 
po nejmladší do počtu volné ka-
pacity školy MŠ Mozaika Jihla-
va. Pokud bude podle věku při-
jímán sourozenec již přijatého 
nebo přijímaného dítěte a umož-
ní to kapacita pracoviště, budou 
umisťováni sourozenci spolu do 
jednoho pracoviště školy.

Ředitelka školy má právo při přijímá-
ní dětí přihlédnout k důvodům hod-
ným zvláštního zřetele (zvlášť závažná 
sociální situace nebo sociální potřeb-
nost dítěte, jako je např. dítě, kterému 
v důsledku nepříznivé soc. situace hrozí 
sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.). 

Pro pracoviště Mahenova 3 
stanovil kritéria zřizovatel

Děti zaměstnanců zřizovatele (sta- 
tutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina.
Potvrzení zaměstnavatele je třeba  
doložit k žádosti o přijetí.

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

Organizace zápisu
Žádost o přijetí dítěte do MŠ Mo-

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

Zákonní zástupci si mohou podat 
pouze jednu žádost do MŠ Mozai-
ka Jihlava, kde uvedou preferova-
nou školku, kam by měli zájem dítě 
umístit. Na tuto školku se také do-
staví k registraci žádosti. Zákonný 
zástupce v žádosti o přijetí dítěte 
navrhne délku docházky. Každé 
žádosti bude školou přiděleno re-
gistrační číslo, které obdrží i žada-
tel. Je nutné si toto číslo uschovat 
– výsledky zápisu s určením pořadí 
budou zveřejněny na základě regis-
tračních čísel. Zápis bude zpraco-
ván centrálně na ředitelství školy 
podle stanovených kritérií. Seznam 
s výsledky přijímacího řízení bude 
vyvěšen ve všech pracovištích ško-
ly a na webu školy. Zveřejněním 
seznamu se považují rozhodnu-
tí, kterými se vyhovuje žádostem 
o přijetí ke vzdělávání, za oznáme-
ná (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. 

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2014/2015
14. a 15. dubna 2014 od 15.00 do 18.00 hodin

(MŠ Demlova 28, MŠ Demlova 
34a – Mašinka, MŠ Na Stoupách 3)

14. dubna 2014 
8.00 – 16.00 hodin

15. dubna 2014 
8.00 – 14.00 hodin

Ve stejném termínu proběhne ote-
vřený den v MŠ.

Podmínky přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřských škol budou přijí-
mány děti, které ke dni 30. září 2014 
dovrší zpravidla tři roky věku. 

Přijímané dítě má místo trvalé-
ho pobytu na území města Jihlavy 
nebo v obci, která má s městem 
Jihlava uzavřenou dohodu o úhra-
dě neinvestičních výdajů za před-
školní vzdělávání. Pro školní rok 
2014/2015 je to pouze obec Víla-
nec.

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

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

Zřizovatel dle § 34 odst. 8 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění, určil 
MŠ a SPC Demlova 28, odloučené 
pracoviště Demlova 34a, ke vzdělá-
vání dětí zaměstnanců zřizovatele 

(statutárního města Jihlavy) a Kra-
je Vysočina. O přijetí ke vzdělávání 
do těchto odloučených pracovišť 
mateřských škol rozhoduje ředitel 
školy na základě kritérií stanove-
ných zřizovatelem.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
a SPC Demlova 28 (mimo praco-
viště Demlova 34a) pro školní rok 
2014/2015 stanovená ředitelkou 
školy:

Děti v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky.

Děti se zdravotním postižením 
(na základě posouzení školského 
poradenského zařízení SPC, PPP 
nebo vyjádření praktického léka-
ře).

Děti podle věku – k celodenní do-
cházce budou přijímány děti v po-
řadí od nejstaršího po nejmladší do 
počtu volné kapacity školy.

Ředitelka školy má právo při přijí-
mání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele (zvlášť 
závažné sociální důvody).

Kritéria pro přijímání dětí do 
MŠ Demlova 34a pro školní rok 
2014/2015 stanovená zřizovatelem:

Děti zaměstnanců zřizovatele (sta-
tutárního města Jihlavy) a Kraje Vy-
sočina.

V případě, že toto zařízení nebude 
naplněno dětmi zaměstnanců zřizo-
vatele a Kraje Vysočina, budou děti 
přijímány dle kritérií stanovených 
ředitelkou mateřské školy.

Organizace zápisu 2014/2015:
Zákonní zástupci podají žádost 

o přijetí dítěte do mateřské školy 
v MŠ Demlova 28, Jihlava. Žádost 
o přijetí si rodiče mohou předem 

Zápis do mateřské školy Demlova 28, Jihlava 
vyzvednout v mateřské škole nebo 
je ke stažení na webových strán-
kách MŠ v dokumentech ke stažení: 
www.msdemlova.cz.

U dětí se zdravotním postiže-
ním předloží zákonný zástupce 
psychologickou, lékařskou, popř. 
speciálně pedagogickou doku-
mentaci, doporučení školského 
poradenského zařízení nebo od-
borného lékaře.

Vyzvednutí rozhodnutí:
Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ 

bude posuzováno na základě údajů 
uvedených v žádosti. Bude postu-
pováno podle stanovených kritérií 
pro přijímání dětí do MŠ, která se 
nesčítají. Rozhodnutí, kterým se vy-
hovuje žádosti o přijetí ke vzdělává-
ní, budou oznámeny zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem (číslo bude 
přiděleno při zápisu) s výsledkem ří-
zení na veřejně přístupném místě ve 
škole (hlavní vchod do SPC Demlo-
va 28) a na webových stránkách ško-
ly. Zveřejněním seznamu se považu-
jí rozhodnutí, kterými se vyhovuje 
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 
oznámená (škola je nebude zákon-
ným zástupcům doručovat). 

V případě nepřijetí dítěte do ma-
teřské školy žádáme rodiče, aby si 
v zájmu urychlení správního řízení 
přišli vyzvednout rozhodnutí o ne-
přijetí dítěte osobně do mateřské 
školy.

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

PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY ZA-
MĚŘENÍ A AKTIVIT MATEŘ-
SKÝCH ŠKOL:

školní vzdělávací program pro před- 
školní vzdělávání „Podej mi ruku“, 
v pedagogické práci uplatňujeme 
především metody prožitkového 
učení hrou a činnostmi dětí, které 
jsou založeny na přímých zážitcích 
dítěte
v osmi speciálních třídách je za- 
jištěna péče o děti se zrakovým, 
sluchovým, mentálním, tělesným 
postižením a o děti s vadami řeči, 
poruchami autistického spektra 
a s postižením více vadami – je zajiš-
těna úzká spolupráce mateřské školy 
se speciálně pedagogickým centrem 
nadstandardně vybavené zařízení  
v dosahu městské hromadné do-
pravy, zahrada s vybudovaným do-
pravním hřištěm a se speciálním 
hřištěm na kolektivní sporty
pro vzdělávání využíváme interak- 
tivní tabule, ergopracovnu s prolé-
začkou Chacha box, multifunkční 
pracovnu s trampolínou a s plně 
automatickým zasouvacím pódiem, 
s rehabilitačním bazénem s míčky, 
s posilovacími stroji, dále místnost 
pro zrakovou stimulaci a multi-
senzorickou místnost – snoezelen, 
pracovny pro hydroterapii, pro zra-
kovou terapii pomocí ICT 
saunování ve vlastní sauně MŠ 
lyžařský výcvik, bruslení, caniste- 
rapie
podporujeme vzájemnou spolu- 
práci rodiny s postiženými i zdra-
vými dětmi, vytváříme podmínky 
ke vzniku plnohodnotných vztahů 
mezi nimi, tvořivá odpoledne s ro-
diči, školy v přírodě 
práce s keramickou hlínou – vlast- 
ní keramická pec (společné tvoře-
ní s rodiči)
seznamování dětí se základy cizí- 
ho jazyka – angličtina
dvoujazyčné prostředí ve třídě Ku- 
řátek ( česko – německý program).

MŠ a Speciální 
pedagogické

centrum Demlova

v platném znění), tzn., že zákonní 
zástupci nemusí potvrzovat převze-
tí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani 
je škola nebude zákonným zástup-
cům doručovat. V případě nepřijetí 
dítěte zákonní zástupci obdrží v zá-
konné lhůtě „Rozhodnutí o nepři-
jetí dítěte“ do MŠ Mozaika Jihlava, 
Březinova 114, příspěvková organi-
zace. Žádáme rodiče, aby si v zájmu 
urychlení celého správního řízení 
přišli vyzvednout rozhodnutí o ne-
přijetí 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 souladu 
s kritérii pro přijímání dětí do napl-
nění 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. 


