MATEŘSKÁ ŠKOLA DNEŠICE
NA ZÁKLADĚ §34 ZÁKONA 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů
STANOVÍ ŘEDITELKA ŠKOLY

2.5. -16.5. 2021 do 12h

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Mimořádná opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Zápis v Mateřské škole Dnešice bude probíhat od 2.5.- 16.5. 2021 do 12h bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti a další potřebné doklady a informace naleznete na: www.obec dnešice.czodkaz Mateřská škola-složka zápis a informace
Pečlivě vyplněné a podepsané s datem do 16.5. 2021 možné doručit poštou, na email:
msdnesice@volny.cz nebo datovou schránkou: wkvkqkr
Prosím, seznamte se s kritérii přijímání dětí.
Budete telefonicky kontaktováni a bude Vám sděleno registrační číslo.
Dne 4.6. 2021 bude vyvěšený dokument na MŠ dle registračních čísel podle kterého
budete informováni o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021 nebo
od 1.1. 2022 pro šk. rok 2021/22.
Ředitelka školy bude při přijímání dětí rozhodovat na základě stanovených kritérií pro
školní rok 2021/2022.
V případě nejasností, prosím volejte: 377988223
CO NABÍZÍME:
- naše škola je zařazena v síti škol „Mateřská škola podporující zdraví“ – tento
program odpovídá novým trendům ve školství; tento program podporuje MŠMT a
SZÚ Praha
- škola je moderně vybavena; máme nové vybudované dětské hřiště, s originálními
hracími prvky
- máme ve třídě pro děti infrasaunu, kde se děti od října do března saunují
- podmínky ve škole jsou nastaveny tak, aby se veškerých aktivit mohly účastnit
všechny děti, bez rozdílu věku
- během roku pořádáme akce pro rodiče s dětmi /pokud nebude omezení Covid19/
- pro děti zajišťujeme předplavecký výcvik v Klatovech; jezdíme do divadla Alfa;
pořádáme školní výlet, exkurze /pokud nebude omezení Covid19/
- využíváme „Metodu dobrého startu“ pro rozvoj jemné motoriky
- na dění školy se velkou měrou podílejí rodiče, kteří se tak stávají rovnoprávnými
partnery školy

