
Zápis do mateřské školy na školní
rok 2022/2023

Ředitel Střední školy, základní školy a mateřské školy da Vinci, se sídlem Na Drahách
20, 252 41 Dolní Břežany, (dále jen MŠ), vyhlašuje zápis do mateřské školy pro školní
rok 2022/23.

Podání žádosti o zápis

Zápis pro školní rok 2022/2023 proběhne ve středu 4. května 2022 od 9 do 16
hodin elektronickou formou prostřednictvím systému Edookit. Vygenerovanou
žádost zašle následně škola zákonnému zástupci k podpisu.

Podpis žádosti probíhá prostřednictvím podpisové aplikace Signi, lze jej vytvořit na
libovolném počítači nebo mobilním zařízení a není pro něj potřeba žádný speciální
program.

Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) mohou žadatelé podat žádost i jiným než
výše uvedeným způsobem (osobně, poštou, datovou schránkou, emailem s
ověřeným elektronickým podpisem). Pro využití této možnosti nás kontaktujte
nejpozději v termínu zápisu.

Zákonný zástupce podáním přihlášky deklaruje, že dítě splňuje všechny zákonné
požadavky k přijetí k předškolnímu vzdělávání, zejména pak § 50 zákona č. 258/2000
Sb. o veřejném zdraví. Tuto skutečnost doloží zákonný zástupce nejpozději při
podpisu smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání.
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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/23

Na základě § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), stanovuje ředitel
školy kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi a filozofií školy
(max. 10 bodů)

2. vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dítě (max. 10 bodů)
3. sourozenec dítěte je žákem školy da Vinci (5 bodů)

Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. K předškolnímu vzdělávání jsou přijaty
děti do naplnění předpokládaného počtu volných míst. V případě rovnosti bodů
rozhoduje los.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod
přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy nejpozději do 1. 6.
2022.

Termín nahlížení do spisu je stanoven na středu 11. 5. 2022 mezi 9 - 10 hod. Je třeba
se předem objednat na mailu: gabriela.dado@skoladavinci.cz

Kontaktní osoba pro zápis: Gabriela Ďaďo, gabriela.dado@skoladavinci.cz

V Dolních Břežanech dne 27. 4. 2022

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D, ředitel školy
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