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ZÁPIS DĚTÍ do mateřských škol na 
školní rok 2015/2016

Zápis do těchto mateřských škol 
bude probíhat ve dnech 7. 4. 2015 
od 8.00 do 16.00 a 8. 4. 2015 od 
8.00 do 14.00. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených 
dveří.

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

školní vzdělávací program pro  
předškolní vzdělávání „Podej mi 
ruku“, v pedagogické práci uplatňu-
jeme především metody prožitko-
vého učení hrou a činnostmi dětí, 
které jsou založeny na přímých zážit-
cích 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 zajištěna 
úzká spolupráce mateřské školy se 
speciálně pedagogickým centrem 

nadstandardně vybavené zařízení  
v dosahu městské hromadné dopra-
vy, zahrada s vybudovaným doprav-
ním hřištěm a se speciálním hřištěm 
na kolektivní sporty

pro vzdělávání využíváme inter- 
aktivní tabule, ergopracovnu s pro-
lézačkou Chacha box, multifunkč-
ní pracovnu s trampolínou a s plně 
automatickým zasouvacím pódiem, 
s posilovacími stroji, dále místnost 
pro zrakovou stimulaci a multisen-
zorickou místnost – snoezelen, pra-

covny pro hydroterapii, pro zrako-
vou terapii pomocí ICT 

saunování ve vlastní sauně MŠ +  
relaxace dětí ve vířivém bazénku u 
sauny

lyžařský výcvik, bruslení, canis- 
terapie, návštěvy horolezecké stěny, 
výlety na kolech

podporujeme vzájemnou spolu- 
práci rodiny s postiženými i zdra-
vými dětmi, vytváříme podmínky 
ke vzniku plnohodnotných vztahů 
mezi nimi, tvořivá odpoledne s rodi-
či, školy v přírodě 

práce s keramickou hlínou – vlast- 
ní keramická pec (společné tvoření 
s rodiči)

seznamování dětí se základy cizí- 
ho jazyka – angličtina

dvoujazyčné prostředí ve třídě Ku- 
řátek (česko – německý program)

logopedická péče ve všech třídách  
(skupinová logopedická péče + indi-
viduální logopedická péče zajištěna 
logopedy MŠ a SPC)

speciální cvičení a terapie pod ve- 
dením pedagogů a odborných pra-
covníků ze speciálně pedagogického 
centra

hudebně – taneční dílny, na MŠ  
Mašinka pěvecký sbor

„Předškoláček“ - příprava na vstup  
do základní školy zábavnou formou 
– spolupráce se ZŠ Demlova 

Předplavecký výcvik pro předško- 
láky

Časopis „Klokánek“ –  pro děti a  
rodiče.

pořádá
ZÁPIS DO NOVĚ OTEVŘENÉ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY
7. 4. 2015 15 – 18 hod.
8. 4. 2015 15 – 18 hod.

S sebou: rodný list dítěte
občanský průkaz obou rodičů
vyplněnou žádost o přijetí

Zákonný zástupce dítěte se dostaví 
k zápisu do hlavní budovy základní 
školy.
Formulář žádosti o přijetí je ke staže-
ní na webových stránkách 
www.zsplovarna.ji.cz (vytiskněte 
oboustranně na jeden list papíru), 
nebo k vyzvednutí ve vestibulu 
hlavní školní budovy v době od 7 
do 16 hodin ve dnech školního vy-
učování. 
Postup při rozhodování o přijetí je 
zveřejněn tamtéž.

Mateřská škola se nachází v areálu 
základní školy, uprostřed městské 
části Na Slunci na okraji Jihlavy. 
Areál zdraví má rozlohu téměř dva 
hektary a slouží nejen k tělesné 
výchově dětí a žáků, ale i ke spor-
tovnímu využití obyvatel městské 
části Na Slunci. V těsném soused-
ství je oddychová zóna lesoparku s 
vodní nádrží Stará Plovárna. 
 www.zsplovarna.ji.cz
 skola@zsplovarna.ji.cz

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28
samostatný právní subjekt s odloučenými pracovišti

MŠ Mašinka Demlova 34a, Jihlava a MŠ Na Stoupách 3, Jihlava

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 
2015/2016 se  uskuteční  ve 
dnech 7. a 8. dubna 2015 vždy od 
15. 00 do 18. 00 hodin

Zápis do pracoviště Tylova 6 se 
pro naplněnost po přestupech v 
rámci MŠ Mozaika neuskuteční. 
Zápis do pracoviště Kollárova se 
uskuteční v MŠ Riegrova 21.  Do 
speciální třídy pracoviště Dvořáko-
va 11 pro děti s vadami řeči budou 
přijímány děti s vadami řeči podle 
kritérií stanovených ředitelkou ško-
ly na základě doporučení poraden-
ského zařízení do počtu volných 
míst této třídy. Do mateřské školy 
může být přijato pouze dítě, které 
se podrobilo stanoveným pravidel-
ným očkováním, nebo má doklad, 
že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro tr-
valou kontraindikaci Při podávání 
žádosti o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání předloží zákon-
ný zástupce originál rodného listu 
dítěte, občanský průkaz (doklad) 
k doložení trvalého pobytu, cizin-
ci  platný doklad o pobytu v ČR. 
Podání žádostí se uskuteční vždy v  
požadovaném pracovišti školy. Toto 
pracoviště uvede zákonný zástup-
ce v žádosti, případně podle svého 
zvážení dále uvede v žádosti souhlas 
či nesouhlas s umístěním dítěte na 
kterékoliv jiné pracoviště školy. Vý-
sledky zápisu s určením pořadí pro 
každé pracoviště školy zvlášť budou 
zveřejněny na základě registračních 
čísel. Při přijetí dítěte může ředitel-
ka školy ve výjimečném případě zo-
hlednit prokazatelně dokladovanou 
tíživou sociální situaci. 

Veškeré další informace pro rodiče 
k organizaci zápisu a počty volných 

míst v jednotlivých školkách jsou aktu-
álně zveřejňovány na webových strán-
kách školy www.msmozaikaji.cz 

KRITÉRIA k přijímání dětí MŠ 
Mozaika Jihlava

K předškolnímu vzdělávání se  
přednostně přijímají děti, které mají 
rok do zahájení povinné školní do-
cházky bez ohledu na místo jejich 
trvalého pobytu.

K 30. 9. 2015 dítě dosáhne tří let  
věku, má místo pobytu hlášeno na 
území města Jihlavy nebo v obci, 
která má se statutárním městem Jih-
lava uzavřenou dohodu - pro školní 
rok 2015/2016 je to pouze obec Ví-
lanec a v mateřské škole se již vzdě-
lává sourozenec. 

K 30. 9. 2015 dítě dosáhne tří  
let věku, má místo pobytu hláše-
no na území města Jihlavy nebo v 
obci, která má se statutárním měs-
tem Jihlava uzavřenou dohodu - pro 
školní rok 2015/2016 je to pouze 
obec Vílanec. Z hlediska tohoto kri-
téria budou děti řazeny věkově od 
nejstaršího k nejmladšímu na kaž-
dém požadovaném pracovišti školy 
zvlášť do naplnění počtu volných 
míst každého pracoviště.

K 30. 9. 2015 dítě dosáhne tří  
let věku, má místo pobytu hláše-
no na území města Jihlavy nebo v 
obci, která má se statutárním měs-
tem Jihlava uzavřenou dohodu - pro 
školní rok 2015/2016 je to pouze 
obec Vílanec, podle kritérií 1, 2 a 3 
bude naplněn počet volných míst 
k přijetí v požadovaném pracovišti 
školy (tj. tam, kde zákonný zástup-
ce uskutečnil podání žádosti) a ne-
naplněn počet volných míst  podle 
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kritérií 1, 2 a  3 na jiných pracoviš-
tích a zákonný zástupce uvede v žá-
dosti o přijetí  souhlas s umístěním 
dítěte na kterékoliv pracoviště ško-
ly. Z hlediska tohoto kritéria budou 
děti řazeny věkově od nejstaršího k 
nejmladšímu.

K 30. 9. 2015 dítě nedosáhne tří  
let věku, má místo pobytu hlášeno 
na území města Jihlavy nebo v obci, 
která má se statutárním městem Jih-
lava uzavřenou dohodu - pro školní 
rok 2015/2016 je to pouze obec 
Vílanec. Z hlediska tohoto kritéria 

budou děti řazeny věkově od nej-
staršího k nejmladšímu do kapacity 
volných míst školy.
KRITÉRIA pro MŠ Mozaika Jih-
lava - pracoviště Mahenova 3 

Děti zaměstnanců zřizovatele  
(statutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina.

Potvrzení zaměstnavatele je třeba  
doložit k žádosti o přijetí.

Po naplnění tohoto kritéria, bu- 
dou další děti přijímány dle kritérií 
stanovených ředitelkou mateřské 
školy.

Základní škola a mateřská škola Jihlava, 
Nad Plovárnou 5


