JAK
PŘIHLÁSIT DÍTĚ
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí rodiče,
proces přijetí dítěte do mateřské školy v současnosti představuje zdlouhavé
správní řízení, které kvůli platné legislativě ne vždy končí úspěšně. Abychom
vám vstup vaší dcery nebo syna do školky co nejvíce usnadnili, zavádíme
několik podstatných změn.
1. dubna 2019 spouštíme v Praze 6 elektronický systém, díky kterému můžete vyplnit přihlášku do vybrané mateřské školy a současně budete moci sledovat aktuální pořadí vašeho dítěte. To, jestli školka může vaše dítě přijmout,
jste se v předchozích letech dozvěděli často až na konci léta. S naším novým
portálem jakdoskolky.cz bude proces zápisů jednodušší a rychlejší.
Věříme, že nový systém oceníte a doufám, že portál jakdoskolky.cz pro vás
bude užitečný a ušetří vám čas, který tak můžete věnovat rodině.
Přeji pěkné dny,
Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6
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OBECNÉ INFORMACE
•

Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno dětem ve věku od 3 do 6 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).

•

Podmínkou přijetí dítěte je absolvování stanoveného pravidelného očkování a doklad o imunitě proti nákaze (vyjma dětí s trvalou kontraindikací –
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka
se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání
(poslední rok před nástupem do ZŠ).

•

Zvolit si můžete libovolnou mateřskou školu na území MČ Praha 6. Přednost při přijímání dostane to dítě, které má na území MČ Praha 6 trvalý
pobyt. MČ Lysolaje, Nebušice, Suchdol a MČ Praha 17 v tomto případě
do území MČ Praha 6 nespadají.

•

Žádost o přijetí dítěte můžete v tištěné podobě podat do jedné či více
mateřských škol nebo využijte možnosti podání přes osobní datovou schránku. Ředitelka mateřské školy vaši žádost přijme a dle stanovených kritérií
a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí.

•

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

•

Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst
pro zápis a konkrétní podrobnější informace vyvěšením v budově školy
nebo umístěním na webových stránkách školy.

•

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol, bude k dispozici k předvyplnění od 1. 4. 2019
na webu jakdoskolky.cz a na webech mateřských škol. V tištěné podobě
k ručnímu vyplnění pak bude k vyzvednutí na Úřadě MČ Prahy 6 (vstupní
hala nebo odbor školství).
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CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU
•

vyplněnou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře a vašimi podpisy

•

rodný list dítěte – pouze k nahlédnutí

•

doklad o trvalém pobytu – občanský průkaz žadatele, popř. výpis
z evidence obyvatel. Nájemní smlouva není považována za doklad trvalého pobytu.

Doporučujeme vyplnit žádost elektronicky na webu jakdoskolky.cz, data
pak bude mít k dispozici každá mateřská škola a zápis vašeho dítěte se tím
urychlí.
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY
2. 5. 2019 – den, kdy odevzdáte žádost/i o přijetí (čas zahájení a ukončení zápisu určují jednotlivé mateřské školy), v momentě odevzdání je zahájeno správní
řízení. Žádost může odevzdat i osoba zmocněná na základě plné moci.
7. 5. 2019 od 10.30 do 11.30 hod. – den, kdy můžete nahlédnout do spisu
svého dítěte.
7. 5. 2019 od 12 hod. – den, kdy dojde ke zveřejnění seznamu přijatých dětí
na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte.
9. 5. 2019 od 13 do 17 hod. – den, kdy odevzdáte zápisový lístek svého dítěte
do zvolené mateřské školy. Zápisový lístek může odevzdat i osoba zmocněná
na základě plné moci.
Od 9. 5. 2019 sledujte průběžné pořadí dosud neumístěných dětí v jednotlivých mateřských školách na jakdoskolky.cz. Pořadí aktualizují ředitelky škol
jednou týdně, a to až do 31. 8. 2019.
25. 5. 2019 budou zveřejněné výsledky zápisu z nástěnek a webů mateřských
škol odstraněny.
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KDE ZÍSKÁTE FORMULÁŘE?
1. Na portálu jakdoskolky.cz v elektronické verzi
•

Předvyplníte žádost a data se uloží do systému pro potřeby jednotlivých
mateřských škol.

•

Zakliknete vybrané mateřské školy (pro každou mateřskou školu vytisknete žádost zvlášť).

•

Rezervujete si čas pro odevzdání žádosti.

•

Předvyplněnou žádost vytisknete (pro jednotlivé mateřské školy každou žádost zvlášť), necháte potvrdit lékařem a podepíšete. V den zápisu předáte žádost ve vybrané nebo vybraných mateřských školách (při
podání více žádostí postačí ověřené kopie potvrzení od lékaře službou
Czech POINT).

2. Na webových stránkách mateřských škol
•

Zde naleznete odkazy, které vás přesměrují na web jakdoskolky.cz.

•

Vytištěný dokument z webu vyplníte, necháte potvrdit lékařem, podepíšete
a v den zápisu předáte ve vybrané nebo vybraných mateřských školách.

3. Na Úřadě MČ Praha 6
•

Ve vstupní hale nebo ve 3. patře na Odboru školství si vezmete tištěnou
verzi žádosti.

•

Dokument vyplníte, necháte potvrdit lékařem, podepíšete a v den zápisu
předáte ve vybrané nebo vybraných mateřských školách.
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JAK ŽÁDOST ODEVZDAT?
1. Osobně
•

Dne 2. 5. 2019 odevzdáte vyplněnou žádost o přijetí v dané mateřské škole.

•

V rámci elektronického systému na portálu jakdoskolky.cz si můžete rezervovat čas návštěvy ve vybraných mateřských školách.

•

Bez rezervace termínu se čekání na zápis může prodloužit, protože přednostně půjdou na řadu rodiče s rezervací.

•

Při osobním odevzdání žádosti dostanete potvrzení o účasti na zápisu
s unikátním registračním kódem dítěte, pod kterým od 9. 5. 2019 zjistíte
pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách, dále pak informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a zápisový lístek.

2. Soukromou datovou schránkou
•

Dne 2. 5. 2019 od 0.00 do 23.59 hod. odešlete žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře a potvrzením o trvalém pobytu v obvodu MČ Praha 6 (jen
výpis z odboru evidence obyvatel). Neposílejte kopie rodného listu ani
občanského průkazu.

•

Žádost si můžete předvyplnit na portálu jakdoskolky.cz.

•

Nezapomeňte, že datovou schránkou mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště,
pomocí služby Czech POINT nebo u notáře).

•

Ředitelka mateřské školy vám druhý den, tedy 3. 5. 2019, pošle zpět
do datové schránky potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní
registrační kód včetně razítka a podpisu.
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JAK POSTUPOVAT DÁL?
1. Bude-li vaše dítě přijato
•

Dne 9. 5. 2019 v době od 13 do 17 hod. odevzdáte podepsaný zápisový
lístek do zvolené mateřské školy a obdržíte rozhodnutí o přijetí.

•

Dále vyplníte evidenční list, informovaný souhlas GDPR a zpětvzetí žádostí
s usnesením pro další mateřské školy, kde jste o přijetí rovněž žádali.

2. Nebude-li vaše dítě přijato
•

Po 1. 6. 2019 obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.

•

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení.

•

Odvolání podáte prostřednictvím ředitelky příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Ten formálně přezkoumá
postup ředitelky školy, zda rozhodla podle předem stanovených kritérií.

•

Od 9. 5. 2019 bude možné v elektronickém systému jakdoskolky.cz sledovat
pořadí umístění vašeho dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem.
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