POZOR ZMĚNA

PROVOZ MŠ V OBDOBÍ ČERVENEC – SRPEN 2020

Naše MŠ bude v provozu od 1.7. 2020 – 31. 7. 2020
Pracoviště MŠ Prostřední bude v období prázdnin uzavřeno, děti mají možnost docházky na MŠ T.
Bati – tak jako obvykle v období prázdnin. Na toto období ( i na část) je možné přijetí dítěte z jiné
mateřské školy.
Pro toto přijetí je nutné:


vyplnit následující přihlášku - ZDE



z kmenové MŠ si zajistit kopii Evidenčního listu



tyto dva dokumenty zaslat na emailovou adresu morysak@seznam.cz dne 28.5.2020 v čase od
13:00 do 16: hod.



přihlášky zaslané mimo uvedený den a čas nebudou zařazeny



rozhodující je pořadí zaslaných přihlášek v uvedeném období

1. Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole
v měsíci červenci nebo v srpnu, případně v obou měsících je stanoven na období od 28. května
2020 od 13:00 do 16:00 hod. tak, aby nejpozději do 28. června 2020 žadatel získal rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v „náhradní“ mateřské škole.
2. Podmínky pro přijetí dítěte v náhradní mateřské škole:
 Volná kapacita:
Na přijímání dětí z jiných mateřských škol v měsících červenci a srpnu se nevztahuje nejvyšší
povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e)
školského zákona, ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se
účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí (§ 23, odstavec
3 a § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, v platném znění).



Doba pobytu dítěte v náhradní mateřské škole: V měsících červenci a srpnu lze přijmout do
mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola
přerušila provoz.
Podání žádosti: Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte podávají písemné „Žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v měsíci červenci nebo v srpnu“
a)
sami za sebe (nikoliv prostřednictvím ředitelky „své“ mateřské školy nebo
prostřednictvím zřizovatele mateřských škol),
b)
v té mateřské škole, jejíž provozní dobu chtějí využít;
c)
v termínu od 28. května 2020

