Informační leták k zápisům na Mateřskou školu Dnešice,
okres Plzeň- jih, příspěvková organizace školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o postupu při zápisu Vašeho dítěte do Mateřské
školy Dnešice, okres Plzeň- jih, příspěvková organizace.
Zápisy do Mateřské školy Dnešice, příspěvková organizace,
probíhají ve dnech 2.5.-16.5. 2021 do 12h.
Rodiče si vytisknou a vyplní požadované dokumenty na www.obecdnesice
/ složka MŠ: Zápis 21-22; ofocené občanské průkazy a rodný list dítěte. /
Bude zahájeno řízení dle § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů pro vydání „Rozhodnutí“ dle § 71 správního řádu.
Podmínkou přijetí Vašeho dítěte je vyplnění Evidenčního listu, potvrzeného
dětským lékařem, že dítě je zdrávo a věkem odpovídá zařazení do mateřské školy a
podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze
imunní (v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů) a všech ostatních dokumentů řádně vyplněných a
podepsaných. Možné odeslat: poštou, emailem: msdnesice@volny.cz nebo
datovou schránkou: wkvkqkr
V případě, že toto neučiníte v daném termínu, budete vyzváni k odstranění
nedostatků „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. Nebude-li nedostatek
podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení o žádosti podle § 66
odst.1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, zastaveno.
Přijetí dítěte bude posuzováno dle stanovených kritérií (viz. úřední deska školy),
přičemž prvním kritériem bude přednostní umístění dětí v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vašeho dítěte bude vyvěšeno v MŠ
dne 4.6 . 2021 dle registračních čísel.
Jsme rády, že jste si vybrali naši školu, těšíme se na Vaše děti a na dobrou
spolupráci s Vámi. Ať se Vám u nás líbí.
MŠ tel.: 377 988 223
Soukupová Jiřina
ředitelka školy

