INFORMACE PRO RODIČE 2019/2020
Vážení rodiče,
stáhněte si prosím z www. stránek Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (kdo
nemá možnost, obdrží v mateřské škole.
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – vyplňte doma nebo v mateřské škole
v době zápisu a podepište (oba rodiče).
V záhlaví „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je uvedeno
REGISTRAČNÍ ČÍSLO. Dobře si jej zapamatujte a zapište.
Pod tímto číslem je Vaše dítě evidováno a bude zveřejněno na seznamu přijatých dětí
na internetových stránkách mateřské školy (www. msborovy.cz).
Rovněž bude zveřejněno v MŠ Borovy.
2. Evidenční list dítěte – nechte potvrdit pediatrem a podepište (oba rodiče).
U rozvedených rodičů uveďte číslo rozsudku a také to, komu je dítě svěřeno do péče
(doneste ke kontrole originál rozhodnutí).
3. Přihláška ke stravování – vyplňte a podepište.
4. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů - přečíst a podepsat oběma rodiči.
5. Prohlášení zákonných zástupců dítěte – vyplňte prosím bez datumu (datum vyplníte na
„Prohlášení“ po přijetí do mateřské školy až v září)
Příslušné doklady pečlivě vyplňte, podepište (jsou úředními materiály) a vraťte
v ! EUROOBALE ! nejpozději do pátku17. května 2019.
Vrácení a správné vyplnění všech dokladů je prvním předpokladem pro přijetí dítěte do
mateřské školy. Doložení požadovaných skutečností je v zájmu zákonného zástupce.
Přijímací řízení se řídí kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020,
která jsou stanovena ředitelkou školy ve spolupráci se zřizovatelem. Uvedena jsou na zadní
straně „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.“
Rodiče dětí mají právo, po dohodě s ředitelkou školy, seznámit se s podklady pro vydání
rozhodnutí ve věci žádosti přijetí dítěte do mateřské školy (nahlédnout do spisu v ředitelně
školy dne 31. května 2019 od 8.00 do 10.00 hodin). Případný zájem nahlédnutí do spisu
označí na zadní straně přihlášky do mateřské školy.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání, se oznamuje podle
novely školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem u každého uchazeče.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 31. května 2019 na stránkách mateřské školy
(www.msborovy.cz) na dobu 15ti dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými
se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rodiče si mohou u ředitelky
mateřské školy vyzvednout rozhodnutí i v písemné podobě dne 31. května 2019 od 8.00 do
10.00 hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude vydáváno v písemné podobě v
pátek dne 31. května 2019 od 8.00 do 10.00 hodin.
Všechny přijaté děti jsou do mateřské školy přijaty k datu 2. 9. 2019.
Zuzana Mastná
ředitelka MŠ

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Adresa:
Mateřská škola Borovy
Borovy 9
334 01 Přeštice

Telefon:
376 393 434
727 981 909 (volat jen v případě nedovolání se na pevný telefon)

Mobil ředitelky MŠ:
721781966

e-mail:
zmastna@gmail.com

www stránky mateřské školy:
www.msborovy.cz

Provoz mateřské školy:
6.30 - 16.00 hodin.

Veškeré ostatní informace naleznete na stránkách naší mateřské školy.

