NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZÁKUPECH
V Zákupech bude v září r.2013 otevřena nová mateřská škola, která vznikne rekonstrukcí
bývalé vojenské nemocnice v Nových Zákupech. Kapacita v mateřských školách v Zákupech
tak naroste o 25 míst.
Využijte možnosti umístit své dítě do nově zařízené mateřské školy. Přihlášky do obou MŠ
v Zákupech se podávají v MŠ Zákupy, Školní 347. Přijímání dětí bude realizováno dle níže
uvedeného postupu.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V ZÁKUPECH
pro školní rok 2013/2014
Pro přijetí dítěte do MŠ v Zákupech a do MŠ v Nových Zákupech od školního roku
2013/2014 je nutné vyzvednout si v MŠ Zákupy, Školní 347 v průběhu února – března
formuláře „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list pro dítě
v MŠ“. Současně bude přiděleno k dítěti registrační číslo. Vyplněnou žádost a evidenční list
s potvrzením lékaře je nutno předat do MŠ nejpozději do 30. 4. 2013.
Děti budou přijímány pouze na základě včas odevzdané žádosti.
Kriteria přijímání dětí:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez ohledu na trvalý
pobyt (podle §34 odst. 4 zákona č. 561/2004 – školský zákon).
2. Děti s trvalým pobytem v Zákupech, Bohaticích, Velenicích a Lindavě:
a) děti po dosažení věku tří let, jejichž sourozenec se již v mateřské škole
vzdělává,
b) děti, které k 1. 9. dosáhnou věku tří let - podle data narození od věkově
nejstarších,
c) děti mladší 3 let, které dosáhnou věku 3 let do konce kalendářního roku.
3. Děti s jiným trvalým pobytem než je uvedeno v bodě 2, a to od věkově nejstarších.
Děti budou přijaty k 1. 9. 2013. V průběhu školního roku se děti přijímají pouze v případě
uvolněného místa podle uvedených kritérií. Datum podání žádosti není kritériem, nemá vliv
při rozhodování o přijetí.
Na základě podané žádosti bude vyhotoveno „Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte
k předškolnímu vzdělávání“, které potvrzuje ředitel školy.
Přijetí a nepřijetí bude oznámeno tímto způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na
vývěsce v MŠ a na webových stránkách školy. Děti zde budou uvedeny pod registračními
čísly bez uvedení jmen. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, ale lze požádat
o jeho vydání v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
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