ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápis pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od
4. 5. a 5. 5. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.
na základě elektronického předzápisu a rezervace času pro bezpečné předání požadované
dokumentace (od 8.4. do 29.4.2022)

Požadované dokumenty:





vyplněná žádost k přijetí
evidenční list včetně potvrzení lékaře o povinném očkování
rodný list
v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského
zařízení
 případné doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 doklad o trvalém bydlišti

Způsob doručení požadovaných dokumentů:
 do datové schránky školy ID 9sjkyvg
 emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!) na adresu
reditelka@msspanelska.cz
 poštou na adresu: Mateřská škola s internátní péčí, Španělská 16, 120 00 Praha 2 (rozhodující
je datum podání na poštu)
 osobní podání dle rezervačního systému

Podle § 36 odst. 3 v návaznosti na § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů má zákonný zástupce možnost nahlédnut do spisu před vydáním Rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí do Mateřské školy s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 pro školní rok 2022/2023.
Nahlédnout do svého spisu můžete dne 12.5.2022 po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou
školy.
Přednost k přijetí mají děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 2 (spádová oblast).
Pro děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 věku pěti let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 povinné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno do 30 dnů od ukončení zápisu na webových stránkách pod
registračním číslem dítěte (poslední čtyřčíslí rodného čísla dítěte).
Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce poštou do vlastních rukou, nebo datovou schránkou.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
Ředitelka mateřské školy vydává jako statutární orgán školy (dále jen „ředitel“) v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle těchto kritérií (sestupně):
1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského
zákona s místem trvalého pobytu v obvodě MČ Praha 2, v případě cizinců ve
školském obvodě MČ Praha 2.
2) Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem
trvalého pobytu v obvodě MČ Praha 2, v případě cizinců ve školském obvodě MČ Praha 2.
3) Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku s místem
trvalého pobytu v obvodě MČ Praha 2, v případě cizinců ve školském obvodě MČ Praha 2.
4) Docházka dítěte s potřebou využívat internátní provoz, pro který je škola zřízena.

