Zápis do MŠ Dubenec
pro školní rok 2020–2021

proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců!
spádové obce pro naši MŠ: Dubenec, Vilantice, Velký Vřešťov, Doubravice, Litíč, Nouzov

Zápis proběhne v základní škole ve dnech 4. - 6. 5. 2020
Podání přihlášky lze těmito způsoby: datovou schránkou, e-mailem opatřeným
elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě osobním předáním v budově ZŠ od
8:00 do 10:00 h.
Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti. Žádost naleznete na webových
stránkách školy https://www.zsdubenec.cz/data/dokument/zadostms.pdf, dále je potřeba
doložit čestné prohlášení o povinném očkování dítěte. Tato povinnost se nevztahuje na
dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání. Vše je součástí žádosti. Dále vytiskněte
žádost o přidělení registračního čísla.
V současné době nenavštěvujte dětského lékaře, ale pouze vyplňte čestné prohlášení, že
je dítě řádně očkované a přidejte kopii očkovacího průkazu. To vše vložte do obálky a
zašlete na adresu ZŠ Dubenec, Dubenec 156, 544 55 Dubenec nebo vhoďte do
schránky na škole.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok
2020/2021
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec budou
přednostně přijímány děti s povinností plnění předškolního vzdělávání ze spádu a dále pak:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku (mají
místo trvalého pobytu v Dubenci, v případě cizinců místo pobytu), a to podle věku od
nejstarších po nejmladší.
2. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2020/2021 se dále
bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší).
3. Děti s trvalým pobytem ze spádových oblastí MŠ Dubenec podle věku od nejstarších po
nejmladší.
4. Děti nespádové.
Žádosti o přijetí, které nebudou podané v termínu nebudou do přijímacího řízení zařazeny, ale budou
posuzovány jednotlivě dle data podání.
Tato kritéria nabývají účinnost 9. 4. 2020
Digitálně podepsal
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