Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín zápisu: 4. května 2021, 10:00 – 16:00 hodin
Předzápis: s ohledem na potřebu urychlení vstupní diagnostiky dětí, které budou
přijaty do logopedických tříd, bude předzápis probíhat již od 22. 3. 2021.
Vyhodnocení kriterií: následující den po ukončení zápisu, tj. 5. 5. 2021.
Na volná místa budou přijímány děti i v průběhu školního roku.
Zápis bude probíhat dle aktuálně nastavených pravidel (Vláda, MŠMT),
pravděpodobně bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
POKUD BUDOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI V DOBĚ ZÁPISU V KARANTÉNĚ
NEBO NEMOCNÍ, STAČÍ ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE OZNÁMIT
TELEFONICKY

NEBO

ELEKTRONICKY,

PŘÍPADNĚ

VZKÁZAT

PO PŘÍBUZNÝCH. Nezbytné formuláře doplníme po vašem vyléčení.
Počet volných míst:

běžná třída 7 míst

logopedické třídy 22 míst

Dokumenty k zápisu: (vše řádně vyplněno a podepsáno)


žádost o přijetí



rodný list dítěte – kopie, případně doklad o svěření dítěte do péče
(pěstounská péče) – kopie



evidenční list



potvrzení lékaře o očkování dítěte



v případě žádosti o umístění v logopedické třídě - žádost o vstupní
diagnostiku dítěte (pro Speciálně pedagogické centrum v Bruntále)

Formuláře

k

zápisu je možné

si stáhnout na našich webových stránkách:

www://karlacapka.cz (záložka zápis do MŠ a přijímací řízení).

Způsob podání žádosti k přijetí:
 do naší datové schránky ID: etxqfgz

 e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: mskcapka@seznam.cz
 poštou
 osobně do schránky umístěné u vchodu do mateřské školy u žluté budovy
(vchod z Mikulášské ulice), označené nápisem ZÁPIS
 v případě, že požadujete osobní předání dokumentů, pošlete požadavek
na e-mail mateřské školy: mskcapka@seznam.cz (domluvíme termín
předání přímo v budově školy)
Kritéria přijetí:
 Rozhodujícím kritériem bude věk dítěte:
 Přednostně se přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání
od 5 let do zahájení povinné školní docházky
 Přednostně se přijímají děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 4 let
 Přednostně se přijímají děti, které dosáhnou k 3. 8. 2021 věku 3 let
 Při shodě data narození má přednost dítě, které má v mateřské škole staršího
sourozence.
Další postup:
 Na žádosti o přijetí uveďte telefonický i elektronický kontakt.
 V případě potřeby doplnění žádosti Vás budeme kontaktovat telefonicky
nebo e-mailem.
 V případě, že požadujete zařadit své dítě do logopedické třídy, Vám bude
sdělen termín vstupní diagnostiky (SPC Bruntál).
 Po znovuotevření mateřské školy Vás vyzveme k podepsání dalších
dokumentů – přidělení evidenčního čísla, dohoda o docházce, souhlas se
zpracováním osobních údajů.

Bc. Věra Kuchařová, ředitelka

