Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V DOLNÍ BRANNÉ
Vážení rodiče,
Vzhledem k mimořádné situaci v České republice proběhne pouze formální část zápisu do MŠ (bez dětí)
v době od 3. 5. do 14. 5. Během těchto dní si rodiče vyzvednou žádost o přijetí a vyplněnou ji odevzdají zpět
do MŠ. Žádosti budou k vyzvednutí v MŠ v Dolní Branné v pondělí – pátek od 8 do 15 hodin nebo na Obecním
úřadě v Dolní Branné. Pro nemocné rodiče nebo rodiče v karanténě umožníme jinou variantu předání žádosti
do MŠ. O způsobu předání se domluvíme telefonicky: 739 593 172.
Poslední termín odevzdání žádosti je 14. 3. 2021.
K žádosti o přijetí je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a potvrzení od lékaře o očkování dítěte (je
součástí formuláře Žádosti o přijetí). Potvrzení od lékaře nemusí odevzdat předškoláci.
Po odevzdání vyplněné žádosti do MŠ všichni obdržíte registrační číslo.

Vyhodnocení žádostí:
Žádosti budou vyhodnoceny na základě přiložených kritérií:
Do mateřské školy v Dolní Branné, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná,
okres Trutnov se pro školní rok 2021/2022
 Přednostně přijímají děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku tří let s trvalým pobytem v obci Dolní
Branná (podle věku od nejstarších po nejmladší).
 Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Dolní Branné a do 31. 8. 2021 dosáhnou věku tří let (podle
věku od nejstarších po nejmladší).
 Děti s trvalým pobytem v obci Dolní Branné, které do konce roku 2021 dovrší věku tří let (podle
věku od nejstarších po nejmladší).
Děti se přijímají do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (kapacita MŠ je 50 dětí).
Počty dětí se snižují podle počtu přijatých dvouletých dětí a dětí s podpůrnými opatřeními.
Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vývěsce MŠ dle registračních čísel a zveřejněn na webových
stránkách MŠ. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno písemně. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně
doporučeně do vlastních rukou. Předpokládaný termín vyvěšení výsledků přijímacího řízení je 31. 5. 2021.
Veškeré informace a dokumenty ke stažení jsou také na webových stránkách školy: www.zsdolnibranna.cz
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