Zápis do Mateřské školy Přezletice pro školní rok 2018/2019
proběhne ve dnech 2.5. 2018 a 3.5. 2018 vždy od 14.00 do 17.00 hodin
v MŠ Přezletice / v budově A/

Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 9.4. 2018 od 15.00 do 17.00
hodin nebo stahnout na webu MŠ v sekci „ ZÁPIS“. K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke
zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, které potvrdí dětský lékař.
K zápisu, který se koná ve dnech 2.5. a 3.5. 2018 od 14.00 do 17 00 hodin je třeba:
● vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a
rodný list s úředně ověřeným překladem
● mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při
nástupu do MŠ.
Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.
Ředitelka Mateřské školy Přezletice, okres Praha – východ stanovila kritéria ( k dispozici budou
společně s dokumenty od 9.4.2018), podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení č. 165. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním ,vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 11.5. 2018 od 10.00 do 12.00 hodin.
Děti jsou přijímány podle kritérií, nezáleží na čase, ve kterém se zákonný zástupce k zápisu dostaví.
Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle
přidělených registračních čísel v budově mateřské školy a na webových stránkách mateřské
školy .
Michaela Spěváčková
ředitelka MŠ

