Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Mateřská škola, U Školské zahrady 486/4, Praha 8 - Kobylisy

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ
Zápis bude probíhat 5. a 6. května od 13 do 17 hodin v budově MŠ U Školské
zahrady 8.

Přijímány budou děti podle kritérií do výše kapacity zařízení, což je 47 dětí. V letošním
školním roce budeme přijímat cca 18 dětí.
Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Zapisující si ověří z RL dítěte a OP zákonného zástupce údaje v žádosti. U cizincůplatný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + platný pas
zákonného zástupce.
Žádost musí být u dětí, které na které se nevztahuje povinnost předškolního
vzdělávání, opatřena potvrzením o řádném očkování dítěte. Bez tohoto potvrzení
nelze žádost akceptovat.
Informace o přijetí bude zveřejněna na vývěsce mateřské školy a webových stránkách
pod identifikačním číslem 15. května 2020. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu
na základě § 38 odst. 1 správního řádu. Spis bude k nahlédnutí každý den v kanceláři
zástupce ředitelky na adrese mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 8, v době
mezi 8,00 - 15,00 hod.
Zákonní zástupci přijatých dětí musí odevzdat MŠ Evidenční list. Doporučujeme si
nechat tento Evidenční list potvrdit lékařem, když půjdete pro potvrzení o očkování.
Hlavičku MŠ vyplníte až ve chvíli, kdy budete vědět, kde bude Vaše dítě přijato.
Evidenční list zákonný zástupce odevzdá 28.5.2020 a 29.5.2020, vždy od 8 do 16 hod v
Mateřské škole U Školské zahrady.
Rozhodnutí o nepřijetí bude žadateli zasláno do 30 dnů od odevzdání žádosti.
V případě, že místo v naší MŠ nebudete potřebovat (z důvodu přijetí a preference jiné
MŠ), prosíme, sdělte nám tuto skutečnost co nejdříve, abychom mohli místo
nabídnout
někomu
dalšímu.
Děkujeme!
Dokumenty
najedete
na
www.msuskolskezahrady/Zápis do MŠ.
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