Řeaitett<a

Základní školy a Mateřské školy Malečo Maleč 77,582 76 Maleč oznatn$e, že

zÁpIs nĚrí Do MATEŘsKE šror-,y pRo šror,Ní
ROK 202012021 (datum nástupu dítěte l. záňí 2020)

proběhne v letošním školnímroce v jiném režimu, než jeběžné, bez osobní
přítomnosti dítěte ve škole v termínu 4. - 15. 5.2020.

Zákorni zástupci si stáhnou na stránce školy www.zsamsmalec.cz v sekci Mateřská škola Základíúdokgmenty MŠnrásledující dokumenty: Přihláška kzápisu do MŠa Evidenčnílist
pro dítě v MS
Vyplněné tiskopisy budou doručeny následujícím způsobem (možnosti):
1) Do datové schranky školy jewmfc6
2) E-mailem s uzrávan;ým elektroniclrým podpisem
3) Poštou
4) Osobně v MS v následujících termínech :
středa 6. 5. v 10.00 - 12.00 hod. ětvrtek 7 . 5. ve 14.00 - 16.00 hod.
sředa l3. 5. v 10.00 - 12.00 hod.
nebo jindy v období 4. - 15. 5. po dohodě na telefonu 733572323
Důležité!!!
Do MŠmohou být přijaty pouze děti s řádným očkováním.Výjimkou jsou pouze děti
v posledním roce před nástupem do ZŠ.Vyjádření lékaře k očkování(druhá strana
Evidenčního listu pro dítě v MS) bude v této mimořádné době nahrazeno Cestným
prohlášením zákonného zástupce (vzor je na výše uvedené webové stránce) a kopií
očkovacíhoprukazu dítěte.
Kritéria přijetí do MŠ:
děti l rok před zahájením školnídochazky nebo s odkladem školnídocházky
(povinné předškolní vzdéIáváni)- spádové
děti 1 rok píedzahájením školnídochazl<y nebo s odkladem školnídocházky
(povinné předškolní vzdéIáváni)- nespádové
děti, které dowšily věk 4 let v době zápisu - dítě s celodenní dochazkou (spádové)
děti, které dowšily věk 4 let v době zápisu - dítě s celodenní docházkou
(nespádové)
děti mladší, které mají v MS nebo ZS sourozence
Doplňujícíkritéria:
V případě volné kapacity zaŤízeni můžebýt přijato dítě, které dowšívěku 3 letaž
v pruběhu školníhoroku.
Ve qýjimečných případech řešížádosti o přijetí dítěte ředitelka individu^ílně.
Přednosúrějsouposuzovarry žádosti podané ke dni zápisu. Pozdějšížádosti budou
posuzovarry individrr"ílně.
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O přijetí nebo nepřijetí dítěte roáodne ředitelka školy ve správním řízenípodle § 34
odst.4, § 165 odst.2písm.b) a § 183 odst.l zékonaě.56112004 Sb., o předškolním,zéMadním,
středním, vyššímodbomém a jiném vzdéIáváni (školský zélkon), a v souladu se zákonem
č.50012004 Sb., správnířád,bez zbytečnéhoodkladu, nejdéle do konce měsíce května.
Roz}rodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webových stránkách školy.
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