Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice,příspěvková organizace,
Žalhostice čp. 126, 411 01 Žalhostice

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ Žalhostice pro školní rok 2017/ 2018
konaného dne 4. 5. 2017 od 10:00 h. do 11:30 h. a 15:30 h. do 16:30 h.
Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku a starší v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Toto neplatí pro děti, které nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání ( děti, které dovrší k 31. 8. 2017 5 let ).
Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. O jejich přijetí rozhodne ředitel školy
na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu
Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný
zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.
Žádost a Osobní (evidenční list) spis si mohou rodiče vyzvednout v MŠ od 15:00 h. do 16:00 h. před termínem
zápisu.Vyplněné tiskopisy, včetně potvrzení lékaře, podepsané oběma zákonnými zástupci, donesou rodiče do MŠ již
k zápisu 4. 5. 2017.
Žádost a Osobní spis si mohou vyzvednout a vyplnit až v den zápisu v mateřské škole. V tomto případě ho
přinesou potvrzený od lékaře do 19. 5. 2017 zpět do MŠ. K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti.
Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí v budově MŠ, dne 25. 5. 2017 v době od 15:00 h. do 16:00 h.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude oznámeno pod přiděleným registračním číslem dítěte na webu
školy a na vchodových dveřích budovy MŠ dne 30. 5. 2017.

IČO: 72745096
MŠ tlf.:+420 702 171 278
www.skolazalhostice.cz

