Mateřská škola, Třesovice
Rozumíme dětem . . .

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, TŘESOVICE
SE KONÁ
dne 2. 5. 2018 od 10:00 do 16:00
v budově MŠ Třesovice v kanceláři ředitelky.
Kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2018/2019
Mateřská škola, Třesovice přijímá ve školním roce 2018/2019 celkem 13 dětí dle
následujících kritérií. Kritéria jsou řazena podle důležitosti:
1. Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2018 věku tří let a mají trvalý pobyt ve spádových
obcích, tj.: Třesovice/Popovice, Dohalice, Mokrovousy.
2. Ostatní děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou minimálně dvou let věku, přičemž
přednost mají děti starší před mladšími a děti, které mají v mateřské škole staršího
sourozence. Děti se přijímají do naplnění kapacity.
Další informace:
Přítomnost dítěte při zápisu
Přítomnost dítěte u zápisu není nutná. Doporučujeme využít spíše možnosti dnů otevřených
dveří, případně si lze návštěvu naší mateřské školy dohodnout individuálně v jiném termínu,
rádi Vám vyjdeme vstříc a mateřskou školu Vám ukážeme a představíme.
Den otevřených dveří
Dne 30. 4. 2018 od 8:00 do 11:00 organizuje Mateřská škola, Třesovice den otevřených dveří.
Případně si lze návštěvu naší mateřské školy dohodnout i v jiném termínu, rádi Vám vyjdeme
vstříc.
Přihláška
Během dne otevřených dveří, případně v jiný termín před zápisem, si můžete vyzvednout
žádost o přijetí. Tuto žádost lze získat také elektronicky. Žádost o elektronické zaslání
přihlášky posílejte na mailovou adresu školy: ms.tresovice@seznam.cz.
Doklady
 Písemná žádost o přijetí
 Občanský průkaz zákonného zástupce
 Rodný list dítěte
 Potvrzení lékaře (očkování, zdravotní způsobilost dítěte) – součást přihlášky
Zákonný zástupce u zápisu podává písemnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Zákonný zástupce se identifikuje občanským průkazem a doloží rodný list dítěte a potvrzení
lékaře o absolvování všech povinných očkování a o zdravotním stavu dítěte. (V případě
zdravotního postižení dítěte se dokládá žádost o přijetí vyjádřením školského poradenského
zařízení, příp. pediatra.)
Mateřská škola, Třesovice, 503 15 Nechanice, IČO: 75019019
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