Příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2019/2020
Vysvětlivky k žádosti a ke kritériím:
 Dnem zápisu se rozumí datum 14. a 15.5.2019. Od tohoto data se počítají lhůty podle
správního řádu.
 Při podání žádostí do několika mateřských škol uveďte pořadí mateřských škol,
v jakém byste chtěli být zařazeni – preference.

Platby v současné době:
Školné: pro období od 1.9.2019 do 31.8.2020 nebyla ještě výše úplaty stanovena.
Ve školním roce 2018/2019 činí částka 660,- Kč měsíčně.
Stravné: třídy v ul.Na Zvoničce: na dítě 3-6 let 35,- Kč na den, na dítě 6-7 let 36- Kč na den.
5.tř. na OP Ned.n.: na dítě 3-6 let 34,- Kč na den, na dítě 6-7 let 38,-Kč na den.

Další informace:
Provozní doba mateřské školy je 6:45 – 17:00 hodin.
Provozní doba v 5.třídě OP N.n. je 7:30 – 16:15 hodin.
Seznamte se, prosím, se školním řádem. Je uveřejněn na našich webových stránkách.


14.-15.5.2019 (datum zápisu) od 9:00 do 17:00 hodin přinesete žádost zpět do
mateřské školy. Při odevzdávání žádosti zákonný zástupce předloží svůj OP
k ověření trvalého pobytu a rodný list nebo OP dítěte. Dále sdělte zájem o
umístění dítěte do 5. třídy v Podolí na Nedvědově náměstí a napište tento
požadavek na žádost.



Dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být zákonným zástupcům před vydáním
rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete
využít do 28.5.2019. Termín si předem rezervujte na telefonním čísle 244 461 255.
Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.



Výsledky zápisu budou oznámeny do 5.6.2019. Budou vyvěšeny na webových
stránkách a na budově mateřské školy pod přiděleným registračním číslem
dítěte. 5.6. a 6.6.2018 budou v průběhu celého dne od 7:30 do 17 hodin osobně
vydávána rodičům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.



Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve čtvrtek 6.6.2019 v 16 hodin
ve 3. třídě. V případě přijetí dítěte si můžete Rozhodnutí převzít na schůzce.

