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ZÁPIS DĚTÍ do mateřských škol 
na školní rok 2016/2017

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková 
organizace, Demlova 3608/28, samostatný právní subjekt s odloučenými 

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA MOZAIKA JIHLAVA, BŘEZINOVA 114
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do těchto mateřských škol 
bude probíhat ve dnech 4.4.2016 
od 8.00 do 16.00 a 5.4.2016 od 
8.00 do 14.00 v mateřské škole a 
Speciálně pedagogickém centru 
Jihlava, příspěvková organizace, 
Demlova 28. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených 
dveří. V den zápisu rodiče ode-
vzdají vyplněnou žádost o přijetí 
do MŠ, kterou si mohou vytisk-
nout z webových stránek msdem-
lova.cz nebo osobně vyzvednout 
v MŠ. Na webových stránkách 
školy naleznete také kritéria při-
jímání dětí do MŠ pro školní rok 
2016/2017 a postup u zápisu.

PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY 
ZAMĚŘENÍ A AKTIVIT MA-
TEŘSKÝCH ŠKOL:

školní vzdělávací program pro  
předškolní vzdělávání „Podej mi 

ruku“, v pedagogické práci uplat-
ňujeme především metody pro-
žitkového učení hrou a činnostmi 
dětí, které jsou založeny na pří-
mých 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 za-
jištěna úzká spolupráce mateřské 
školy se speciálně pedagogickým 
centrem 

nadstandardně vybavené zaří- 
zení v dosahu městské hromadné 
dopravy, zahrada s vybudovaným 
dopravním hřištěm a se speciálním 
hřištěm na kolektivní sporty

pro vzdělávání využíváme in- 
teraktivní tabule, ergopracovnu 
s prolézačkou Chacha box, multi-

funkční pracovnu s trampolínou a 
s plně automatickým zasouvacím 
pódiem, s posilovacími stroji, dále 
místnost pro zrakovou stimulaci a 
multisenzorickou místnost – snoe-
zelen, pracovnu pro fyzioterapii 

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

rehabilitace u dětí se zdravotním  
postižením, hydroterapie v perlič-
kové vířivé vaně

lyžařský výcvik, bruslení, canis- 
terapie, návštěvy horolezecké stě-
ny, 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 ro-
diči, školy v přírodě 

práce s keramickou hlínou –  

vlastní keramická pec (společné 
tvoření s rodiči)

seznamování dětí se základy ci- 
zího jazyka – angličtina

logopedická péče ve všech tří- 
dách (skupinová logopedická péče 
+ individuální logopedická péče 
zajištěna logopedy MŠ a SPC)

speciální cvičení a terapie pod  
vedením pedagogů a odborných 
pracovníků ze speciálně pedago-
gického centra

hudebně – taneční dílny, na MŠ  
Mašinka pěvecký sbor

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

Předplavecký výcvik pro před- 
školáky

Časopis „Klokánek“ –  pro děti a  
rodiče. -tz-

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 
2016/2017 se uskuteční ve dnech:

• 4. dubna 2016 v době od 10.00 
hod. – 17.00 hod.  

• 5. dubna 2016 v době od 14.00 
hod. – 16.00 hod.

ORGANIZACE ZÁPISU A 
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Pracoviště Mahenova
Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 

8 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, 
určil usnesením Rady města Jih-
lavy č.: 41/16 - RM ze dne 21. 1. 
2016 pro školní rok 2016/2017  
MŠ Mozaika - odloučené pracoviš-
tě Mahenova 3 ke vzdělávání dětí 
zaměstnanců zřizovatele, tj. statu-
tárního města Jihlavy a zaměstnan-
ců Kraje Vysočina zařazených do 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
O přijetí ke vzdělávání do tohoto 
odloučeného pracoviště MŠ roz-
hoduje ředitelka školy na základě 
kritérií stanovených zřizovatelem. 
Potvrzení zaměstnavatele je třeba 
doložit k žádosti o přijetí.

Pracoviště Kollárova – zápis se 
zde neuskuteční

Pracoviště v ZŠ Kollárova bylo 
zřízeno na výjimku KHS kra-
je Vysočina do 31. 8. 2016. Pří-
padné prodloužení výjimky bude 
předmětem dalšího jednání pod-
le výsledků zápisu na školní rok 
2016/2017.

Pracoviště Dvořákova 11 –  Do 
speciální třídy pro děti s vadami 
řeči budou  přijímány děti s vada-

mi řeči podle kritérií stanovených 
ředitelkou školy na základě dopo-
ručení poradenského zařízení do 
počtu volných míst této třídy.

Při podávání žádosti o přijetí dí-
těte k předškolnímu vzdělávání 
předloží zákonný zástupce: origi-
nál rodného listu dítěte, občanský 
průkaz (doklad) k doložení trvalé-
ho pobytu, cizinci – doklad o po-
bytu v ČR. Zákonný zástupce si do 
MŠ Mozaika Jihlava podá pouze 
jednu žádost, kde uvede preferova-
né pracoviště. Podle svého zvážení 
dále uvede v žádosti souhlas či ne-
souhlas s umístěním dítěte na kte-
rékoliv jiné pracoviště školy (pro 
případ naplnění počtu volných 
míst k zápisu na preferovaném pra-
covišti podle stanovených kritérií 
a nenaplnění počtu volných míst 
k zápisu na jiném pracovišti podle 
stanovených kritérií). Zákonný zá-
stupce v žádosti o přijetí dítěte na-
vrhne délku docházky dítěte. Kaž-
dé žádosti bude školou přiděleno 
registrační číslo, které obdrží i ža-
datel. Je nutné si toto číslo uscho-
vat. Výsledky zápisu s určením 
pořadí pro každé pracoviště školy 
zvlášť budou zveřejněny na zákla-
dě registračních čísel. Při přijetí 
dítěte může ředitelka školy ve výji-
mečném případě zohlednit proka-
zatelně dokladovanou tíživou soci-
ální situaci. 

Do mateřské školy může být při-
jato pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očko-
váním, nebo má doklad, že je pro-
ti nákaze imunní, nebo se nemů-
že očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Potvrzení lékařem 
o očkování dítěte doloží zákonný 
zástupce u zápisu. 

Veškeré další informace pro rodi-
če k organizaci zápisu,  počty vol-
ných míst v jednotlivých školkách, 
žádost o přijetí a formulář potvrze-
ní o očkování  jsou aktuálně  zve-
řejňovány na webových stránkách 
školy www.msmozaikaji.cz . 

KRITÉRIA k přijímání dětí MŠ 
Mozaika Jihlava  s výjimkou od-
loučeného pracoviště Mahenova 3:

K předškolnímu vzdělávání se 
přednostně přijímají děti, které 
mají rok do zahájení povinné škol-
ní docházky bez ohledu na místo 
jejich trvalého pobytu (t. j. děti na-
rozené do 31. 8. 2011 a starší).

Děti k celodenní docházce, které 
k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, 
mají místo trvalého pobytu na úze-
mí města Jihlavy a v mateřské škole 
se již vzdělává sourozenec dítěte.

Děti k celodenní docházce, které 
k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, 
mají místo trvalého pobytu na úze-
mí města Jihlavy. Z hlediska tohoto 
kritéria budou děti řazeny věkově 
od nejstaršího k nejmladšímu na 
každém požadovaném pracovišti 
školy zvlášť do naplnění počtu vol-
ných míst každého pracoviště.

Děti k celodenní docházce, které 
k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, 
mají místo trvalého pobytu na úze-
mí města Jihlavy. Podle kritérií 1, 
2 a 3 bude naplněn počet volných 
míst k přijetí v preferovaném pra-
covišti školy (tj. tam, kde zákonný 
zástupce uskutečnil podání žádos-

ti) a nebude-li naplněn počet vol-
ných míst podle kritérií 1, 2 a 3 
na jiných pracovištích a zákonný 
zástupce uvede v žádosti o přijetí 
souhlas s umístěním dítěte na kte-
rékoliv pracoviště školy, může být 
dítě umístěno na kterékoliv jiné 
pracoviště školy. Dle tohoto kri-
téria budou děti řazeny věkově od 
nejstaršího k nejmladšímu.

Ostatní děti – dle tohoto kritéria 
budou děti řazeny věkově od nej-
staršího k nejmladšímu do kapaci-
ty volných míst školy.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředi-
telka ve výjimečném případě pro-
kazatelně dokladovanou tíživou 
sociální situaci.

KRITÉRIA k přijímání dětí MŠ 
Mozaika Jihlava  pro pracoviště 
Mahenova 3, stanovená zřizovate-
lem školy:

Děti zaměstnanců zřizovatele, 
tj. statutárního města Jihlavy a za-
městnanců Kraje Vysočina zařa-
zených do Krajského úřadu Kraje 
Vysočina k celodenní docházce 
(usnesení Rady města Jihlavy č.: 
41/16 - RM ze dne 21. 1. 2016).

Do výše nenaplněné kapacity 
dětmi zaměstnanců zřizovatele a 
zaměstnanců Kraje Vysočina za-
řazených do Krajského úřadu Kra-
je Vysočina, budou děti přijímány 
dle podmínek pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání a kri-
térií pro přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání pro školní rok 
2016/2017, stanovených ředitel-
kou školy. -tz-


