Čj.: SAL 62/2019

POKYN č.2/2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BLANSKO, SALMOVA 17
IČO: 49464213
678 01 Blansko

tel.: 516 499 551

e-mail: info@zssalmova.cz

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání v platném znění stanovuji po dohodě se zřizovatelem

TERMÍN ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na čtvrtek 2. května 2019 od 9.00 do 16.00 hodin
v budově MŠ Dolní Lhota 177, 678 01 Blansko
Tiskopisy „Žádost a Dohoda o rozsahu docházky“ je možné si stáhnout na našich webových
stránkách (www.zssalmova.cz – odkaz MŠ Dolní Lhota) nebo vyplnit až u zápisu v MŠ.

Organizace zápisu
1.

Rodiče si k zápisu přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte, vyplní Žádost o přijetí
a Dohodu o rozsahu docházky. Obdrží Evidenční list dítěte, který přinesou potvrzený
lékařem zpět do mateřské školy do 14. května 2019. Zároveň u zápisu obdrží registrační číslo,
pod kterým bude probíhat řízení o přijetí či nepřijetí jejich dítěte.

2.

Cizí státní příslušníci si připraví – doklad o povolení k pobytu, doklad o trvalém bydlišti, rodný
list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny.

3.

Pokud mají rodiče na matrice podanou žádost o změnu trvalého pobytu dítěte, předloží u zápisu
potvrzení o této změně.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitel školy do 30 dnů v souladu s ustanovením § 34, §165
odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno v pondělí 27. května 2019 zveřejněním seznamu přijatých
uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a na veřejně přístupném
místě, tj. u vstupu do budovy Mateřské školy Dolní Lhota 87. Zveřejněním seznamu se považují
rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou rodičům zaslána poštou.
Žádáme rodiče, aby v termínu do 3. června 2019 závazně nahlásili, na kterou MŠ jejich dítě
nastoupí.
V Blansku dne 3. 4. 2019

Mgr. Josef Škvařil
ředitel školy

