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Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2023- 2024 

Pečlivě si je přečtěte 

  do mateřské školy jsou přijímány děti se sluchovým a řečovým handicapem 

  přijímány jsou zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let 

  zdejší mateřská škola je speciální, tudíž není spádová 

  rozhodující pro přijetí jsou vzdělávací potřeby dítěte, odborné doporučení ze školského 

poradenského zařízení a kapacita školy 

 rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat 

  o přijetí rozhoduje ředitelka školy.  

K  zápisu je třeba: 

 „Žádost o přijetí“, podepsanou oběma zákonnými zástupci (ke stažení v dokumentech MŠ), a to i 

v případě svěření dítěte do péče jednoho z rodičů (rozhodnutí soudu přineste s sebou). 

 Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání (k zápisu stačí „Doporučující 

posouzení“  poradenského pracoviště ke vzdělávání). Pokud tento dokument nedodáte k zápisu, je 

potřeba ho dodat neprodleně, jinak bude správní řízení přerušeno. 

 Kompletní doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání můžete škole dodat později. 

(Do poradenského zařízení se objednejte včas, zákonná lhůta k vypracování zprávy je tři měsíce. 

Pokud nejste v evidenci školského poradenského zařízení, rádi Vám před zápisem poradíme). 

 Zprávy odborných lékařů, ke kterým s dítětem docházíte, zejm. foniatrie, logopedie, psychologie, 

pokud je máte k dispozici. 

 Kopie očkovací průkazu dítěte. 

 Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, rodný list dítěte (pro cizince povolení 

k trvalému pobytu po dobu na dobu delší než 90 dnů). 

Kapacita mateřské školy je 15 dětí, 

Počet přijímaných dětí pro školní rok 2023 –  2024:                            5 dětí se sluchovou vadou 

           5 dětí s řečovou vadou   

Přijatým žádostem bude přiděleno číslo, které bude zákonným zástupcům sděleno osobně či elektronicky. 

Výsledky řízení budou zveřejněny pod těmito čísly.  

Výsledky zápisů budou zveřejněny na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce školy. 

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy na základě vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. To bude prováděno bodovým systémem (součet bodů dle 

uvedených kritérií). Pokud bude počet žádostí převyšovat danou kapacitu tříd a zároveň bude dosaženo 

shodného počtu bodů, bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude rozhodnuto losováním. Losování 

provede člen školské rady za přítomnosti vedení SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Praha 5, Výmolova 169. 


