Mateřská škola, Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Boršice u Blatnice 59
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INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení rodiče,
zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 07. 05. 2020 od 08:00 do
16:00 hod, v MŠ Boršice u Blatnice.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ si můžete stáhnout na www.msbub.cz (zde budou zveřejněna i
kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání), nebo vyzvednout v šatnách MŠ (6:158:00 hod,11:45-13:00 hod,14:30-16:00 hod). Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání si prosím přineste vyplněnou, podepsanou a potvrzenou od lékaře, v den zápisu
07. 05. 2020 s sebou. Přineste si rodný list dítěte a občanský průkaz. Při zápisu dostanete
registrační číslo - kód, který pak do 30 dnů bude vystaven v MŠ na vchodových dveřích a na
webu. Díky kódu zjistíte, zda bylo Vaše dítě přijato do MŠ.
Potvrzení o očkování nemusí mít děti, které do 31. 8. 2020 oslaví 5 let a od 1. září 2020
mají povinné předškolní vzdělávání.
Pokud se zákonní zástupci rozhodli využít individuálního vzdělávání dítěte, musí nejméně
3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte oznámit škole
individuální vzdělávání dítěte (lze i v průběhu školního roku), respektovat doporučení školy
ke vzdělávání dítěte a zajistit účast dítěte na ověření znalostí. Termín pro ověření
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dítěte se stanovuje na první čtvrtek v měsíci
prosinci daného školního roku, vždy v 7:00 hodin
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
 jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 v případě cizince místo pobytu dítěte,
 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 důvody pro individuální vzdělávání dítěte (např. zdravotní).
Přijetí dítěte během školního roku - mimo zápis
Dítě může být do MŠ přijato i mimo zápis - kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita
MŠ. Před podáním žádosti zkontaktujte ředitelku MŠ.

Těšíme se na Vás.
Zastupující ředitelka MŠ Boršice u Blatnice
Mgr. Pavlína Križanová

