Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Pražská 14, 250 81 NEHVIZDY
Mateřská škola: Na Příštipku 226 a Na příštipku 135
vyhlašují
v souladu se zněním § 34, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

ZÁPISY dětí do Mateřské školy
v Nehvizdech pro školní rok 2022-2023
KDY: Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech 2. a 9. května 2022
od 13.30 do 17 hodin. Předcházet jim bude elektronická registrace k zápisu, která bude probíhat od
18. do 29. dubna 2022.
KDE: Zápisy se uskuteční v budově mateřské školy, Na Příštipku 226, Nehvizdy
NÁLEŽITOSTI K ZÁPISU:
•

vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte v rámci elektronické
registrace, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách mateřských škol (či se
s příslušnou školkou domluvit na jiném způsobu převzetí) Součástí žádosti je potvrzení pediatra
včetně očkování

•

rodný list dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým
způsobem)

•

občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

•

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je
zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto
zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný
zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí
soudu o pěstounské péči apod.

Evidenční čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webových stránkách a na dveřích MŠ ve dnech 27. 5 –
10. 6. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou nejpozději do 30. 5. 2022
Děti budou přijímány v pořadí dle věku (do MŠ se hlásí děti narozené do 10/2019), přednostně děti
s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy, a to do stanovené kapacity.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 1. 9. školního roku dosáhnou pěti let věku.
V případě dotazů volejte na tel. č. 777 568 727 – Mgr. Alice Dadáková, zástupkyně ředitele pro MŠ nebo
pište na e-mail reditel@skolkanehvizdy.cz
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