ZÁPIS DO MŠ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- 3. 5. 2018
Zápis na nový školní rok 2018/19 bude v naší mateřské škole probíhat 3. 5. 2018 od 15 hodin
do 18 hodin ve všech třech budovách. Zároveň bude Den otevřených dveří, můžete se
seznámit blíže s prostředím mateřské školy, pro děti připravíme workshopy, ukázky našeho
zdravého stravování ad.
K zápisu si přineste již vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, která je k dispozici na našich
webových stránkách. Je nutné, aby byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
Kritéria pro přijetí:
Pro školní rok 2018/19 budou přednostně přijímány děti v tomto pořadí:
1) děti ve věku od 5 let do zahájení povinné školní docházky s místem bydliště v Jílovém.
/ dětem zákon umístění ve spádové MŠ zajišťuje – povinné předškolní vzdělávání /.
2) Děti ve věku od 4 do 5 let s místem bydliště v Jílovém / rovněž povinnost umístit dítě ve
spádové MŠ/.
3) Děti ve věku od 3 do 4 let s místem bydliště v Jílovém
4) Děti ve věku od 5 let do zahájené plnění povinné školní docházky, které ale nemají
bydliště v Jílovém / povinnost daná zákonem, která ukládá ředitelce MŠ ale plnění dalších
povinností/
4) Ostatní děti s ohledem na věk – 2–3 leté s místem bydliště v Jílovém

Prosím všechny rodiče, aby se podrobně seznámili s níže uvedeným článkem. Letos je zápis
do MŠ opravdu jinak, v jiných podmínkách - daných zákonem.
Až doposud se nám podařilo vždy děti umístit, tak jak bylo požadováno rodiči. Vycházeli
jsme maximálně vstříc, protože jsme si mohli vytvořit prostor a upravit vnitřní podmínky.
Počet volných míst v mateřské škole je daný / uvolněná místa za děti odcházející do základní
školy / je následující:
MŠ Průběžná : 29 míst
MŠ Za koupalištěm: 23 míst
MŠ Modrá: 4 místa
Jedná se o maximální možný počet volných míst.
Věřím, že celou situaci zvládneme, kdo máte nějaké pochybnosti, pište, nebo mi zavolejte, ať
si situaci raději probereme spolu, než dostanete zaručené informace někde na ulici nebo od
někoho nezasvěceného.
H. Říhová, ředitelka školy
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