Mateřská škola Rohožník
Žárovická 1653,19016, Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:63832372
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 – informace pro rodiče
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou
MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Základní informace a pokyny pro rodiče
1. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
2. Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 21 je celé území
městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 21 jsou „spádové“, dítě s místem
trvalého pobytu v MČ Praha 21 má při přijímání přednost před dítětem s místem
trvalého pobytu mimo MČ Praha 21.
3. Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více
mateřských škol. V mateřské škole odevzdá „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, k nahlédnutí předloží Evidenční list – originál nebo kopie, rodný list dítěte
a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně
občanský průkaz dítěte.
4. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle
stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do
mateřské školy.
5. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému
předškolnímu vzdělávání.
6. Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a
konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ a umístěním na
webových stránkách MŠ.
I.FÁZE: VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK
Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře – Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list stažením na webu příslušné mateřské školy. Oba
formuláře si můžete také vyzvednout v mateřské škole v Den otevřených dveří (v MŠ
Rohožník 31.3.2020 od 9.00 hodin) nebo stažením na webové stránce mateřské školy
(www.msrohoznik). Oba formuláře prosím tiskněte oboustranně.
II.FÁZE: PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Řádně vyplněné a podepsané dokumenty: (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání a originál Evidenčního listu (k nahlédnutí), Souhlas se zpracováním osobních
údajů a osobních citlivých údajů) odevzdá zákonný zástupce do zvolené (-ných)
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mateřské (-ých) školy (škol) v pondělí 4.5.2020 (MŠ SEDMIKRÁSKA, MŠ ROHOŽNÍK)
nebo ve středu 6.5.2020 (1.MŠ ČENTICKÁ, MŠ SLUNÍČKO) od 13.00 do 18.00 hodin.
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží tiskopisy:
 Přidělení registračního čísla
 Zápisový lístek a zpětvzetí žádosti do MŠ
 Oznámení o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
rozhodnutí.
III.FÁZE: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
V pondělí 11.5.2020 od 10.00 do 17.00 hodin mají zákonní zástupci možnost nahlédnutí
do svého spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
IV.FÁZE: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ve středu 13. 5. 2020 Zveřejnění výsledku zápisu na webu MŠ a vývěsce v MŠ - registrační
čísla přijatých dětí.
Ve čtvrtek 14.5.2020 a v pátek 15.5.2020 od 13.00 do 17.00 hodin. Odevzdání zápisového
lístku přijatých dětí do preferované mateřské školy dle zveřejnění na webu a vývěsce a popř.
zpětvzetí žádosti do MŠ. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném
termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, tj. ztrácí o přijetí zájem), bude takto uvolněné
místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
Zároveň s odevzdáním zápisového lístku přinese zákonný zástupce do vybrané MŠ i originál
Evidenčního listu
Ve čtvrtek 28.5.2020 od 10.00 do 18.00 hodin. - vydávání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do
MŠ, popř. i o přijetí do MŠ a sejmutí zveřejněného výsledku zápisu.
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy Rohožník bude ve
čtvrtek 11.6.2020 od 16.00 hodin ve třídě Včeličky.
Povinné předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
 4 souvislé hodiny denně,
 ředitelka školy stanovuje začátek povinné doby na 8.00 hodinu. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol)
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).
 Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání
nejpozději do 3 dnů.
 e-mailem
 písemně učitelce ve třídě, kam dítě pravidelně dochází,
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 osobně nebo telefonicky učitelce ve třídě kam dítě pravidelně dochází.
Po návratu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce jeho nepřítomnost omluvit písemně u
učitelky na omluvném listu dítěte ve třídě, kam dítě pravidelně dochází.
Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit písemně před jejím započetím.
Učitelka ve třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo
zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace
vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce
pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů
ode dne výzvy.
Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným
způsobem:
 individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole;
 vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní
docházky;
 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky.
Individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním
vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce Mateřské školy Rohožník.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
 jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě
cizince místo pobytu dítěte,
 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě
vzděláváno.
Znalosti dítěte z jednotlivých vzdělávacích oblastí budou zjišťovány přezkoušením dítěte v
MŠ.
 Termín ověření znalostí je stanoven na poslední pátek v měsíci listopadu.
 Náhradní termín ověření znalostí je stanoven na první pátek v měsíci prosinci.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu,
ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou
speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě
přijato k předškolnímu vzdělávání.
Mgr. Iveta Průšová, statutární zástupce MŠ
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