ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ KOUNICE
OZNAMUJE, ŽE
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Smetanova 2 při ZŠ a MŠ Dolní Kounice
pro školní rok 2017/2018
bude probíhat dne 2. 5. 2017 od 8:00 hod. do 17:00 hod.
v budově Smetanova 2 – ředitelství (přízemí)
Upozorňujeme, že s účinností od 1. 1. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do 31. 8. 2017, nastoupit v následujícím
školním roce 2017/2018 k povinnému předškolnímu vzdělávání.
K žádosti musí být přiloženy následující tiskopisy:
Přihláška dítěte k zápisu do MŠ /potvrzená od lékaře/ a Evidenční list pro dítě v MŠ
Žádost je na webových stránkách školy, nebo je možné si ji spolu s ostatními tiskopisy vyzvednout v ředitelně školy či v mateřské
škole od Út – 18. 4. 2017.
S sebou vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti.
Kritéria přijetí a další podrobnosti sledujte na webových stránkách školy www.zsdolnikounice.cz
Další informace o naší MŠ se dočtete v dubnovém čísle dolnokounického Zpravodaje nebo na webu školy

Zároveň vás zveme na

Den otevřených dveří v mateřské škole Smetanova,
který se koná
20. 4. 2017
od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:30 do 16:00 hod.
(zde rovněž budou tiskopisy k dispozici)

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2017/18
1/ K povinnému předškolnímu vzdělávání bude přednostně přijato dítě, které k 1. 9. 2017 dosáhne pátého roku
věku a má trvalé bydliště v Dolních Kounicích, v případě cizince místo pobytu.
2/ Přednostně bude přijato dítě, které do 1. 9. 2017 dosáhne 4 let a má trvalé bydliště v Dolních Kounicích (v
případě cizince místo pobytu) a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním (nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní, nebo nemůže být očkováno pro trvalou kontraindikaci)
3/ Dále se postupuje podle věku a trvalého bydliště dítěte až po naplnění kapacity 44 dětí.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 15. května 2017

