Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka vyhlašuje podle §34., odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. O
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, STARÁ PAKA
Ve čtvrtek 3. května od 8 do 16 hodin
rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou k zápisu, si s sebou přinesou
-

-

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
potvrzení o očkování dítěte potvrzené lékařem (lze dát vyplnit přímo do přihlášky, očkovací
průkaz nestačí) – netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování) – netýká se dětí s povinnou předškolní
docházkou
doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud dovršilo
pěti let do 31. 8.2018 a má trvalé bydliště ve Staré Pace a přidružených obcích nebo v případě cizince
místo pobytu
Podmínkou zápisu dítěte do mateřské školy je dovršení věku nejméně 2 let do 31. 8.2018. Pokud se
rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné se domluvit
s ředitelkou školy na termínu náhradním. (tel. 493 798 291).
Přihlášku k zápisu lze stáhnout z webových stránek školy (www.msstarapaka) nebo si vyzvednout
přímo v mateřské škole před zápisem. Na našich webových stránkách se také dozvíte podrobnější
informace k zápisu.
Mateřská škola nabízí 3 třídy s celodenním provozem, saunu pro děti, zahradu v přírodním stylu. Jako
doplňkové aktivity nabízíme výtvarný kroužek, environmentální výchovu- např. péče o zvířata v teráriu
a ryby v akváriu, pěvecký sboreček, prevenci poruch řeči, kurzy plavání, sportovní, lyžařskou školičku,
účast na projektech Bezpečná školka, Saunováčci, Zdravá pětka a Mrkvička, společné akce s rodičivystoupení dětí, výtvarné dílny, výlety atd. atd. - více na webových stránkách školy.

Ve Staré Pace dne 13.3.2018

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

