
Základní škola a Mateřská škola Křižanovice,
příspěvková organizace

Tel. 517 379 721 (ZŠ), 517 379 726, 731 680 390 (MŠ) .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ KŘIŽANOVICE

Zápis dětí do MŠ Křižanovice pro školní rok 2019/2020 proběhne 
v úterý 7. května 2019 v     16:00 hod. v     budově MŠ (u hřiště).

1.  Kritéria k přijímání dětí do MŠ Křižanovice:
     
Děti jsou přijímány k celodenní docházce. Přijímány jsou děti ve věku 3 - 6 let.
Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději 31.8.2019
dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt v Křižanovicích. Děti, které mají rok 
před zahájením povinné školní docházky, tzv. předškoláci, mají docházku do MŠ 
povinnou.
Pokud kapacita MŠ nebude naplněna tříletými dětmi, budou přijímány i děti mladší tří 
let až do naplnění kapacity MŠ. Kritériem je věk dítěte (od nejstarších po nejmladší).

2. Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 210,-Kč za jeden měsíc. 
Při absenci dítěte (i celý měsíc) nejsou zákonní zástupci osvobozeni od platby. 

3.  Osvobozeni od platby mohou být zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají sociální
     příspěvek, který stanovuje Úřad práce, odbor sociální podpory a zákonný zástupce
      tuto skutečnost prokáže řediteli školy na základě potvrzení, které vydá příslušný
      úřad na každé čtvrtletí běžného kalendářního roku. Ředitel vydá rozhodnutí 

o osvobození od platby jen na základě písemné žádosti rodičů. Škola nemá povinnost 
tuto skutečnost sledovat.

4.   Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ vydá ředitel školy zákonným 
zástupcům do 30 dnů od zápisu. 

5.   Zákonní zástupci dítěte odevzdají při zápisu vedoucí učitelce MŠ 
      vyplněnou  ŽÁDOST o přijetí dítěte do Mateřské školy Křižanovice. 

6.   Vyplněný EVIDENČNÍ LIST dítěte, včetně potvrzení od dětského lékaře, 
odevzdají zákonní zástupci dítěte před nástupem dítěte do MŠ.

        

Křižanovice, 19.4.2019 Mgr. Miroslav Merta
ředitel školy         
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