MŠ/2019 – 2020/
Časový harmonogram přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2019/2020
Od 01. 04. 2019 do 03. 05. 2019
Vyzvednutí Žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2019/2020 v MŠ nebo na 2. stupni ZŠ,
formulář žádosti bude také zveřejněn na www stránkách školy – www.zskacov.cz (zde je možno
tiskopis stáhnout a vytisknout)
06. 05. 2019 od 8.00 do 16.00 hod.
příjímání vyplněných žádostí o přijetí dítěte do předškolního zařízení v ředitelně ZŠ a MŠ Kácov,
Nádražní 216, Kácov. Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou řádně vyplněnou
přihlášku, rodný list dítěte a svůj OP.
13. 05. 2019 od 15.00 hod.
informační schůzka k přijímacímu řízení, možnost nahlížení do spisu, možnost vyjádření se
zákonných zástupců před přijetím rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.)
03. 06. 2019 - vydání rozhodnutí
Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o
přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně
přístupném místě, t.j. ve vývěsce před 2. stupněm ZŠ a na dveřích do MŠ, a to po dobu 15 dnů.
Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci dítěte mohou
vyzvednout od 03. 06. 2019 do 04. 06. 2019 v ředitelně školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí
budou odeslána poštou do vlastních rukou dne 05. 06. 2019.
06. 06. 2019 od 10.00 – 12.00 a od 14.00 do 16.00 Den otevřených dveří v MŠ – pouze pro přijaté děti
Potvrzuji, že mi byl předán harmonogram přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2019/2020, že
jsem byl upozorněn na možnost kdykoli nahlížet do spisu (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.).
Beru na vědomí, že 13. 05. 2019 od 15:00 se koná informační schůzka k přijímacímu řízení, kde je
opět možno nahlížet do spisu (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.). Potvrzuji, že mi bylo přiděleno
registrační číslo pro přijímací řízení.
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