Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020
do Mateřské školy Beroun, Tovární 44


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 proběhne dle přiložených kritérií pro přijímání dětí.
Přijímány budou děti mladší 3 let, od 3 let (narozené do 31.8.2015) do 7 let s trvalým pobytem
z příslušné spádové oblasti.



Zápis proběhne v pondělí 13. a v úterý 14. května 2019 od 14.00 do 17.00 hod.
v přízemí MŠ. Přijďte s přihlašovaným dítětem!



U zápisu zákonný zástupce předloží:
-občanský průkaz, popř. jiný doklad k ověření bydliště, po případě dětský občanský
průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel, má-li v Berouně trvalý pobyt pouze dítě
-rodný list dítěte
-legalizovaný pobyt cizinců v originále, §20 ŠZ (cestovní pas)-mimo země EU
-rozhodnutí o odkladu školní docházky potvrzené ředitelem ZŠ
-není-li trvalé bydliště v Berouně, pak nájemní smlouvu či jiný dokument
dokládající bydliště v Berouně



Dokumenty –„zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si zákonný
zástupce stáhne z webu školy a přinese vyplněné (žádost potvrzenou od lékaře)
NEBO
Oba výše jmenované dokumenty zákonný zástupce dostane ve škole, na místě vyplní zápisní
lístek a řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou dětským
lékařem, doručí do ředitelny mateřské školy (budova vedle MŠ-proti vratům)
ve čtvrtek 16. května od 10.00 do 16.30 hod.





V úterý 28.května od 14.00 do 16.00 hod. má možnost zákonný zástupce v ředitelně školy
nahlédnout do svého spisu.



Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce
mateřské školy i na internetových stránkách školy od 10.června po dobu 15 dní.
(www.mstovarni.cz)



Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vydáno a připraveno k vyzvednutí v pondělí
10.června od 10.00 do 14.00 hod. Nevyzvednuté rozhodnutí bude zasláno v písemné podobě
do vlastních rukou.



V úterý 27.srpna 2018 se ve 14.00 hod. uskuteční v naší mateřské škole schůzka rodičů nově
přijatých dětí (bez dětí).
-Budete seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem, platbami, chodem
školy (obdržíte potřebné tiskopisy) a dalšími důležitými informacemi
-Připravte si dotazy.

