ZÁPIS DĚTÍ
pro školní rok 2017 – 2018
do Mateřské školy Sedmikráska V.Špály 7
s odloučenými pracovišti
MŠ Železničářská 12, MŠ Krokova 9
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 14.3.2017 OD 10:00 – 11:00 hod.
ZÁPIS PROBĚHNE OPĚT V ELEKTORNICKÉ PODOBĚ. POČET VOLNÝCH MÍST: 32

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Bude spuštěno od 3.4.2017 a ukončeno 28.4.2017
• elektronicky na webovém portálu: http://zapismscb.c-budejovice.cz
• na Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.1,2
Odbor školství a TV - 3. patro, číslo dveří 330, budova Magistrátu města,
nám. Přemysla Otakara II. 1,2. – pouze úřední dny (pondělí a středa
9:00 - 11:00 hod. a 13.00 -15:00 hod. a pátek 9:00-11:00 hod.)
• na mateřské škole Sedmikráska V.Špály 7, Suché Vrbné ČB:
čtvrtek 27. dubna 2017 v době 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
V tomto termínu si vyplníte a vytisknete žádost včetně přílohy – potvrzení
lékaře. Žádost vytisknete tolikrát, na kolik škol bude podávána.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Ve dnech úterý 2.5.2017 a středa 3.5.2017 v době 8:00 - 12:00, 13:00 – 16:00
osobně předáte vyplněnou žádost do ředitelny MŠ Sedmikráska V.Špály 7,
Suché Vrbné, 370 06 České Budějovice, včetně potvrzené přílohy od dětského
lékaře (postačí kopie, originál si ponechá zákonný zástupce dítěte – v případě
přijetí na MŠ se ve spisu kopie nahradí originálem). Na přijímací řízení nemá
vliv datum a čas podávání žádosti, tudíž se můžete dostavit do MŠ v kterýkoliv
den a hodinu určených mateřskou školou pro příjem žádostí. O zařazení dítěte
do MŠ V.Špály, MŠ Železničářská a MŠ Krokova rozhoduje dle počtu volných
míst ředitelka mateřské školy.
Zákonný zástupce doloží:
- zdravotní kartu pojišťovny dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- doklad o trvalém bydlišti dítěte
- rodný list dítěte – kopie (originál si ponechá zákonný zástupce)
Podrobnější informace budou sděleny při přijímání žádostí.

Ve středu 24.5.2017 od 10:00 do 12:00 hod. máte možnost v ředitelně
mateřské školy V.Špály 7, Suché Vrbné ČB, nahlédnout do spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání podle
§34 odst.2 „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné.“

BODOVÁ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Českých Budějovicích zohledňují především věk
dítěte a trvalé bydliště dítěte, bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před dítětem
mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec na zapisované škole
(ve školním roce 2017/18).

Trvalý pobyt dítěte:
• v Českých Budějovicích:
• mimo České Budějovice:

600 bodů
0 bodů

Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců.

Rok věku dítěte:
• pětiletí (předškoláci – musí být přijati VŽDY):
• čtyřletí:
• tříletí:

1600 bodů
800 bodů
400 bodů

Věk dítěte se posuzuje k 31.8. 2017. (Např.: děti narozené do 31.8. 2013 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31.8.
2014 jako tříleté ...). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den věku dítěte v roce
• za každý den k 31.8.2017

0,5 bodů

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně
365 * 0,5 = 182,5 bodu. (Např. dítě dosáhlo věku tří let v letošním roce 20.4. => od tohoto data do 31.8.2017 je
134 dnů. Každý den je hodnocen 0,5 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,5 = 67 bodů.)

Sourozenec:
• již navštěvuje naší MŠ (bude ji navštěvovat i po 1.9.2017): 90 bodů
• nenavštěvuje naší MŠ:
0 bodů
Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude zařízení, na které žádáte
přijetí navštěvovat i ve školním roce 2017/2018. Neposuzuje se sourozenec na škole ke dni podání žádosti.

Poznámka:
• Věk dítěte pětiletí, čtyřletí je počítán k 31.8.2017
• Sourozenec je počítán k 1.9.2017
• Ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)
• Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani na území města České Budějovice a není pětileté,
může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity mateřské školy.

