Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

pracoviště Mateřská škola Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020
se uskuteční ve dnech 13.5. a 14.5. 2019
v době od 8.00-16.00 hodin.
Místo zápisu: MŠ Mitušova 1126/6, Ostrava-Hrabůvka
Doklady k zápisu:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 u rozvedených rodičů navíc rozhodnutí o svěření dítěte do péče
 pas u cizích státních příslušníků
 vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (§ 34 ŠZ). Musí být
způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné.
Zápis se provádí podle stanovených kritérií, dítě se do mateřské školy přijímá na základě Žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání.

Organizace zápisu
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout z webových stránek školy: www.skolkamituosva6.cz
vyzvednout v rámci Dne otevřených dveří 3.4.2019 nebo v době zápisu v MŠ
• K zápisu se dostaví zákonní zástupci se svým dítětem a vyplněnou žádostí
• V termínu zápisu tj. 13.5. a 14.5 2019 bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě
vedeno
• O přijetí dítěte rozhodne ředitel školy ve správním řízení
• Vyplněné žádosti se odevzdávají do 17.5.2019 do 15 hodin
• Dne 24.5. 2018 bude zveřejněn seznam přijatých dětí
• Rozhodnutí se bude vydávat v MŠ dne 29.5. od 8:00 do 16:00 hodin
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích MŠ, na webových stránkách školy, a to po
dobu 15 dnů.
O přijetí či nepřijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí.
Nahlédnutí do spisu:
Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají podle ustanovení §36 a §38 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit se k jeho podkladům, a to po předchozí
výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.
Děti jsou přijímány k docházce do mateřské školy od 1. září. Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa v MŠ do
výše stanovené kapacity.
Informace o naší MŠ získáte:
-na stránkách www.skolkamitusova6.cz
-na telefonním čísle 601090511
-na „Dni otevřených dveří“ 3.4. 2019

Bc. Petra Sedláčková
zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

