Informace k průběhu zápisu dětí do MŠ Májová p.o.
Termín zápisu: 11. 5. 2018
Čas: 09:00 - 12:00
Místo: Mateřská škola Májová 372, Děčín XXXII, p.o.
Třída: Sluníček a Broučků (vstup do prvního pavilonu)
S sebou OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
(alespoň jednoho)
RODNÝ LIST DÍTĚTE
Jak postupovat a na co nezapomenout:
- Při vstupu do tříd Sluníček a Broučků, kde bude zápis do MŠ probíhat, obdrží zákonní zástupci
registrační číslo. Rodič, který zapisuje více dětí, dostane registrační číslo pro každé dítě
zvlášť
- Pod přiděleným registračním číslem bude vedeno správní řízení dle zákona č.500/2004 Sb. a
zveřejněno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte. Toto rozhodnutí bude zveřejněno 10.6.2019
na www.msboletice.cz a na úředních deskách veřejně přístupných míst na budovách
mateřských škol Děčín XXXII, Májová 372, K.H.Borovského 336, Děčín XXXI, Dlouhá 112.
Na zpracování údajů a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte má ředitelka MŠ lhůtu 30
dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů
- Při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ nehraje přidělené registrační číslo žádnou roli.
Mimo identifikace je význam čísla v tom, že žadatelé nemusí stát v žádné frontě, ale mohou
si spolu s dítětem a učitelkami ve třídě hrát a seznámit se s prostředím MŠ
- Na základě svého registračního čísla budou rodiče postupně vyzváni k zápisu dítěte k
předškolnímu vzdělávání
- V den zápisu vyplní zákonní zástupci dítěte v MŠ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání a obdrží Evidenční list pro dítě v mateřské škole. Paní učitelky zkontrolují
povinné údaje, popřípadě pomohou s vyplněním formulářů
- Formuláře ke stažení o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou dostupné také
na webových stránkách www.msboletice.cz.
- Zákonní zástupci si mohou tyto formuláře vytisknout, předem vyplnit a přinést k zápis u
- Nevyplňujte prosím předem datum podání žádosti
- Kdo si bude vyzvedávat formuláře při zápisu, vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání přímo v MŠ, Evidenční list vyplněný a potvrzení od lékaře odevzdá ředitelce
mateřské školy nejpozději do 24. 5. 2019 v době od 9:30 do 16:00 hodin
- Budeme potřebovat jméno, datum narození, adresu, telefonický kontakt , nutný rodný list
dítěte a váš občanský průkaz
- V případě většího počtu žádostí o přijetí, než je volná kapacita míst v MŠ, bude ředitelka
školy rozhodovat dle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí (jsou dostupné na
webových stránkách www.msboletice.cz).
- 24.5.2019 v době od 9h do 16h můžete v kanceláři ředitelky se seznámit

a vyjádřit se k

podkladům rozhodnutí
- Nástup všech nových přijatých dětí bude k 2.9.2019
- 27.8.2019 se koná schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v 15 hodin v MŠ Májová 372,
Děčín XXXII, ve třídě Sluníček. Na této schůzce rodiče získají důležité informace k nástupu
dětí do MŠ (třída, značka, co do školky, apod.)
- Nejpozději do 25.8.2019 je povinností rodičů uhradit poplatky za stravné na měsíc září
2019 dle poskytnutých informací, v ostatních měsících vždy do 25. dne měsíce na měsíc
následující

V případě dotazů nás kontaktujte emailem reditelka@msboletice.cz nebo telefonick y
770156252 Mgr. Iveta Mácová - ředitelka školy

