Vážení rodiče,
zápis k předškolní docházce bude opět bez možnosti osobní návštěvy MŠ, předpokládám však, že
vše vyřídíme bez problémů k oboustranné spokojenosti.
Jak bude zápis probíhat?
Vaše žádost bude vedena pod registračním číslem, které Vám po obdržení materiálů obratem
sdělíme na Vámi uvedený e- mail v přihlášce.
Žádost bude posuzována dle „Kritérií pro přijímání dětí“.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději 08. 06. 2021. Po vydání rozhodnutí budou po
dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle přidělených registračních čísel v
budově mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy. V rozhodnutí o přijetí bude
Vaše dítě uvedeno pod přiděleným registračním číslem. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží
rozhodnutí o přijetí v písemné podobě poštou, rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá, bude vydáno
pouze na žádost zákonných zástupců.
Co je potřeba k zápisu doložit?
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Čestné prohlášení o očkování
3. Fotokopii všech stran očkovacího průkazu
4. Fotokopii rodného listu dítěte
Vše pečlivě a čitelně prosím vyplňte a podepište. Všechny formuláře najdete na webových
stránkách školy: www.zskostelnihlavno.cz nebo ve vestibulu základní školy.
Dále zde naleznete:
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání se způsoby předávání žádostí
Odkaz na očkovací kalendář – www.szv.cz
Dále bych Vás chtěla požádat o součinnost. Vím, že je běžnou praxí, že rodiče si podávají několik
žádostí do různých školek. Prosím, sdělte mi tuto skutečnost, zejména to, že Vaše dítě bylo již
přijato do jiné školky. Za Vaše dítě budu moci přijmout jiné. S Vámi potom budu muset dle
správního řádu vyřídit zpětvzetí žádosti o přijetí. Velmi Vám již nyní děkuji za korektní jednání.
Nahlížení do spisu: možnost seznámení se a vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 27. 05. 2021.
Vzhledem k opatřením v době nouzového stavu žádáme rodiče, aby využili formu telefonickou
tel.: 326971065 (v době od 9:00 do 13:00) nebo emailem.
Vážení rodiče, pokud si nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte mě elektronicky na e-mailu:
jitka.potmesilova@zskostelnihlavno.cz, případně na tel. 734575374.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Jitka Potměšilová
ředitelka školy

