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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14, 
do tříd s integrací dětí pro školní rok 2016/2017 

 
 
Paní ředitelka Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 stanovila v dohodě se zřizovatelem, 
městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání do tříd s integrací dětí pro školní rok 2016/2017. 
 

Zápis dětí do mateřské školy do tříd s integrací dětí proběhne  
dne 3. února 2016 od 13 do 17 hodin v ředitelně mateřské školy. 

 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list si mohou zákonní zástupci 
dítěte vytisknout z internetových stránek Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14: 
www.mskorycanska.cz od ledna 2016 v kolonce zápis, nebo si je osobně v mateřské škole 
vyzvednout každou středu v lednu 2016 od 13 do17 hodin, kdy se koná s paní ředitelkou 
konzultace k zápisu do tříd s integrací dětí a s vydáním přihlášek a evidenčních listů. 
Den otevřených dveří se z hygienických důvodů nekoná 
 
Mateřská škola přijímá zdravotně znevýhodněné děti (s poruchou imunitního systému, děti 
s alergií potravinovou, pylovou, s celiakií, s bronchiálním astmatem, děti s kožními ekzémy 
i s jinými zdravotními problémy, diabetes atd.). Přednostně přijímá děti s trvalým pobytem 
na území hlavního města Prahy. V souladu s ustanovením § 34 odst. 6 školského zákona 
o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě 
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 
 
Zákonný zástupce dítěte odevzdá u zápisu dne 3. února 2016 od 13 do 17 hodin předem 
vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený 
Evidenční list pro dítě v mateřské škole – s označením, že dítě vyžaduje speciální péči 
v oblasti zdravotní, a dále předá veškeré kopie zdravotní dokumentace dítěte. 
U zápisu zákonný zástupce předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. 
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem. 
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