KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ
ŠKOLA
HORAŽĎOVICE

ZÁPIS
DO KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Celková kapacita mateřské školy


120 dětí

Pro školní rok 2022 - 2023 přijímáme 35 celodenních dětí.
Řádný termín nástupu do křesťanské mateřské školy je k datu 1. 9. 2022. O přijetí
dítěte v jiném řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě
uvolnění kapacity křesťanské mateřské školy v průběhu školního roku. Pokud překročí
počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu KMŠ, budou děti přijímány podle kritérií
pro přijímání dětí do KMŠ – viz. předtisk žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání.

INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU
Co vás čeká, co dělat a na co nezapomenout?



Během vstupu do třídy Rybiček - zde probíhá zápis - obdrží zákonní zástupci dítěte
registrační číslo. Chcete-li zapsat více dětí, musíte vyzvednout registrační číslo pro
každé dítě. Pod registračním číslem bude vedeno správní řízení a zveřejněno
rozhodnutí o přijetí dítěte (na www.mskrestanska-horazdovice.cz, dále na hlavních
vstupních dveřích KMŠ a dveřích II. pavilónu KMŠ).



Z důvodu ochrany osobních údajů je správní řízení vedeno pod přiděleným
registračním číslem. Z tohoto důvodu je nutné ho uchovat.



Zápis probíhá ve středu 4. 5. 2022 v době od 13.00 do 17.00 hodin. V den zápisu
si Vás zaregistrujeme. Potřebujeme jméno dítěte, datum narození, adresu (nutný
rodný list dítěte a Váš občanský průkaz).



Formuláře (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list pro dítě
v mateřské škole) obdržíte v den zápisu nebo je možné vytisknout předem ze školních
webových stránek a předvyplnit je.



Pokud nebudete mít již předvyplněné formuláře, vyplníme společně během zápisu
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Evidenční list pak vyplněný a potvrzený
dětským lékařem odevzdáte dne 11. 5. 2022 v ředitelně Křesťanské mateřské školy
v době od 12.30 – 15.00 hodin. V tento den máte možnost nahlédnout i do spisu svého
dítěte.



Následující den po přijetí Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání začíná běžet
lhůta, limitující zpracování údajů a vydání rozhodnutí ředitelkou školy o přijetí či
nepřijetí dítěte ve výši 30 dnů.



Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn po
vyhodnocení žádostí na www.mskrestanska-horazdovice.cz a vyvěšen na hlavních
vstupních dveřích školy a dveřích II. pavilónu KMŠ.



Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do KMŠ si vyzvednou zákonní zástupci do
vlastních rukou dne 16. 5. 2022 v době 08.00 - 11.00 hodin a 13.00 – 15.00 hodin
v ředitelně KMŠ.

