Masarykova základní škola a Mateřská škola
Dymokury
Osvobození 212, 289 01 Dymokury
Telefon:325 635 134 • E-mail:mzsdymokury@gmail.com • IČO:61631981

Informace pro rodiče k zápisu dítěte do mateřské školy Masarykovy základní školy
a Mateřské školy Dymokury
Zápis do mateřské školy v Dymokurech
4. 5. 2022 od 15.00 – 16.30 hod.
v budově mateřské školy v Dymokurech

Co je třeba k zapsání dítěte k předškolnímu vzdělávání:
● Vytištěná a vyplněná žádost o přijetí do MŠ – včetně potvrzení od praktického lékaře o
splnění všech pravidelných očkování (potvrzení od lékaře není nutné u dítěte, které bude
plnit povinnou předškolní docházku)
● Rodný list dítěte (stačí prostá kopie)
● Občanský průkaz zákonného zástupce
Připomínáme, že povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022
pěti let.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze dále doručit následujícími způsoby:
1. Odeslat do datové schránky organizace vx3gihh
2. Odeslat na e-mailovou adresu mzsdymokury@gmail.com s elektronickým podpisem zákonného
zástupce.
3. Osobním předáním na ředitelství MZŠ a MŠ Dymokury, Osvobození 212, Dymokury v pracovní
dny v době od 8.00 – 12.00 hod.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Masarykova základní
škola a Mateřská škola Dymokury doručte nejpozději do data samotného zápisu, tedy do 4. 5. 2022.
V nezbytném případě si zákonní zástupci mohou formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy
vyzvednout v papírové podobě v kanceláři základní školy – v pracovní dny v době od 8.00 – 12.00
hod. nebo v mateřské škole po domluvě s paní učitelkami. Rodiče si formuláře odnesou domů
a vyplněné a podepsané doručí podle výše uvedeného.
U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je nutno doložit písemné vyjádření školského
poradenského zařízení.
O přijetí nebo nepřijetí nerozhoduje pořadí, ve kterém byly doručeny přihlašovací dokumenty.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude na základě stanovených kritérií pro přijetí dítěte.
Kritéria přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách mateřské školy.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které
zákonný zástupce obdrží osobně.
Pod tímto registračním číslem, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., budou přijaté děti zveřejněny
do 30ti dnů po ukončení sběru žádostí na stránkách školy a také na úřední desce OÚ Dymokury
formou seznamu registračních čísel.
Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům přijatých dětí vydává pouze na vyžádání.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům poštou na uvedenou
korespondenční adresu.
Odkazy jsou jednotlivě uvedeny i zde:
www.msdymokury.cz
www.facebook.com (MZŠ a MŠ Dymokury)

Mgr. Martina Martínková
ředitelka školy

