INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ V DOLNÍ BRANNÉ
Zápis dětí do MŠ v Dolní Branné pro školní rok 2022/2023 se koná dne 10. 5. od 14:30 do
16:00 hodin.
Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě Žádosti o přijetí dítěte podaných rodiči (popř. zákonnými
zástupci dítěte). Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ během měsíce dubna, nebo jsou dostupné na webu
zs.dolnibranna.cz.
MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci).
Při zápisu rodiče obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se neposílá, rodiče jsou o přijetí informováni
vyvěšením seznamu přijatých dětí dle registračních čísel na veřejně přístupném místě (budova MŠ, webové
stránky školy). O nepřijetí jsou rodiče informováni Rozhodnutím o nepřijetí zaslaným doporučeně do
vlastních rukou nebo proti podpisu v MŠ. Před vydáním rozhodnutí mají rodiče možnost nahlédnout do spisu.
Pro nahlížení do spisu byla určena následující doba: 30. 5. 2022 od 13 do 15 hodin nebo v jiný termín po
předchozí domluvě
ZÁPIS: Proběhne tradičním způsobem. Seznámení rodičů a dětí s prostředím školky. Děti si mohou ve
školce pohrát a poznat naše paní učitelky.
ŽÁDOST: Vytištěnou a podepsanou žádost předá zákonný zástupce školce v den zápisu. Pro rychlé vyřízení
žádostí žádáme zákonné zástupce, aby přicházeli s vyplněnou a podepsanou žádostí, s připraveným
rodným listem dítěte a občanským průkazem.
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 2022/2023 přijímají:
➢ Do MŠ v Dolní Branné se přednostně přijímají děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku tří let
s trvalým pobytem v obci Dolní Branná (podle věku od nejstarších po nejmladší). V případě cizinců s
místem pobytu v Dolní Branné.
➢ Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Dolní Branné a do 31. 8. 2022 dosáhnou věku tří let (podle
věku od nejstarších po nejmladší).
➢ Děti s trvalým pobytem v obci Dolní Branné, které do konce roku 2022 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). Počet přijímaných dětí se bude snižovat o děti s odkladem školní docházky, o děti s
podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a o děti mladší tří let.
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění
pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem
pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 15. 6. od 14:30 do 16 hodin.
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