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Zápis dětí do MŠ Mozaika Jihlava
pro školní rok 2011/2012
Zápis dětí do všech školek Mozaiky se uskuteční
18. a 19. dubna 2011 od 15. 00 do 18. 00 hodin.
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
• Do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které do konce měsíce září
2011 dovrší tři roky věku.
• Do MŠ budou přednostně přijímány děti, jejichž zákonný zástupce
má místo trvalého pobytu na území
města Jihlavy nebo v obci, která má
s městem Jihlava uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních výdajů
za předškolní vzdělávání. Pro školní
rok 2011 a 2012 je to pouze obec Vílanec.
Kritéria pro přijímání dětí
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Sourozenci již přijatých dětí
nebo sourozenci přijímaných dětí
k celodenní docházce.
3. Věk dětí – přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od
nejstaršího po nejmladší do počtu
volné kapacity školy MŠ Mozaika
Jihlava.
Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům
hodným zvláštního zřetele (zvlášť
závažné sociální důvody).
Co si mají zákonní zástupci přinést k zápisu
1. Vyplněnou žádost o přijetí do
MŠ včetně potvrzení lékaře o očkování dítěte.
2. Doklad k ověření trvalého pobytu zákonného zástupce.
3. Je nutné znát rodné číslo přihlašovaného dítěte.
Jak postupovat při zápisu
Rodiče si vyplní předem žádost
o přijetí do mateřské školy (MŠ),
kde si vyplní jedno preferované pracoviště MŠ, kam by měli zájem dítě
umístit. Zákonní zástupci si mohou
podat pouze jednu žádost do MŠ
Mozaika Jihlava. Žadatel je dále povinen vyplnit v žádosti požadovanou
délku docházky. Způsob docházky lze během školního roku měnit

pouze výjimečně. V žádosti rodiče
nechají potvrdit lékařem údaj o
očkování dítěte. Žádost o přijetí si
rodiče mohou předem vyzvednout v
jednotlivých mateřských školách nebo je ke stažení na webových stránkách MŠ: www.msmozaikaji.cz. Na
preferovanou školku se také dostaví
s dítětem k registraci žádosti. Zápis
bude zpracován centrálně na ředitelství školy podle stanovených kritérií.
Zákonní zástupci obdrží v zákonné
lhůtě „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“ do MŠ Mozaika Jihlava,
Březinova 114, příspěvková organizace, a zároveň písemné sdělení, do
které školky bylo jejich dítě umístěno. Při umisťování dětí do školek bude přihlíženo k preferované školce
uvedené v žádosti o přijetí v souladu
s kritérii pro přijímání dětí do naplnění kapacity jejích volných míst. Na
školku v místě bydliště není žádný
právní nárok.
Aktuální informace k zápisu a formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ
jsou na webových stránkách školy a
u vedoucích učitelek v jednotlivých
školkách Mozaiky.
Důležité informace – rozšíření
kapacity MŠ Antonínův Důl 243 a
Jarní 22a
MŠ Antonínův Důl 243
Zápis se zde uskuteční v plném
rozsahu do současné kapacity 50
dětí. Stavební práce v souvislosti s
rozšířením kapacity o dvě třídy (50
míst) budou probíhat odděleně od
provozu současných tříd.
Zápis do dvou nových tříd (50
dětí) se uskuteční v září 2011.
Rodiče budou vždy s předstihem o
všem informováni (www, MŠ, NJR).
MŠ Jarní 22a
Zápis se zde uskuteční v plném
rozsahu do současné kapacity 75
dětí. Po dobu stavebních prací (od
1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) budou
pro všechny děti zajištěny náhradní

prostory. 50 dětí bude umístěno v
prostorách sousední základní školy
Jarní – přízemí s vlastním vchodem,
odděleně od tříd ZŠ. 25 dětí bude
mít třídu v MŠ Březinova 30, která
je z Jarní 22a v dostupnosti trolejbusu C. Do náhradních prostor pře-

jdou děti se svými učitelkami. Zápis
do dvou nových tříd (50 dětí) se
uskuteční v prosinci 2011. Rodiče
budou vždy s předstihem o všem informováni(www, MŠ, NJR).
Mgr. Jarmila Bučková
ředitelka školy

Vzdělávací nabídky 17 školek Mozaiky
Antonínův Důl 243
• klidné prostředí v blízkosti přírody, prostorná
školní zahrada
• vzdělávací program: „CHYTNEME SE ZA RUCE, UDĚLÁME KRUH…“ – osobnostně orientovaný model vzdělávání - princip individualizace v
podmínkách skupiny dětí (důraz na sociální a komunikativní dovednosti a výchovu k sebeúctě)
• projekt „ŠKOLÁČEK“ - příprava dětí na školu
• projekt „UČME SE ŽÍT ZDRAVĚ“- rozvíjení
zdravého životního stylu, důraz na tělovýchovné
aktivity, saunování ve vlastní sauně, prvky jógy,
relaxace pobyt venku, čištění zubů
• „VTIPÁLKOVO ODPOLEDNE“ - zábavné a
tvořivé činnosti rodičů s dětmi
• spolupráce s rodiči - posilování vztahů mezi

školou a rodinou - akce, poradenství
• doplňkové činnosti pro děti – flétny, angličtina,
knihy (pravidelné návštěvy v knihovně)
• akce pro děti – kulturní, sportovní, tradiční
• spolupráce mateřské školy s partnery v oblasti
poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní
• dobré spojení autobusem MHD č. 12 nebo autem po přivaděči (10 min.)
Březinova 30
• projekt rozvoje sociálních dovedností
• seznamování dětí s anglickým jazykem
• preventivní logopedická péče pro děti
• nabídka hry na zobcovou flétnu nebo seznamování s lidovými tanci s možným vystupováním
na veřejnosti
• výtvarné, pracovní a tvořivé aktivity

• plavání pro předškoláky v bazénu ZŠ Demlova
a kondiční cvičení na SK Jihlava
• seznamování s enviromentální výchovou, ekologické cítění
• výukové programy na PC v každé třídě
• návštěvy kulturních a sportovních akcí
• podpora lidových tradic a zvyků
• rozvoj grafomotoriky u dětí
Březinova 113
• program podpory zdraví - zdravé stravování
• výchova k péči o zdraví, péče o duševní zdraví
a zdravé sociální vztahy
• dostatek pomůcek a nářadí pro pohybové aktivity, celoroční využívání velké zahrady pro hry,
relaxaci a sportovní vyžití dětí
(Pokračování na str. 18)

