Základní škola a Mateřská
M
škola Tučapy, okres Vyškov, příspě
íspěvková organizace
Adresa školy: Tučapy 116, 683 01 Rousínov, tel: 739 693 433, e-mail: skolka@zsmstucapy.cz
www.zsmstucapy.cz

PRŮBĚH ZÁPISU DO MATEŘSKÉ
M
ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
K 2021/2022
20
1. Fáze – Vydávání žádostí
ostí o přijetí – každé pondělí od 13,00 – 14,00 hodin
Žádost o přijetí k předšk
edškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrž
bdržíte každé pondělí
od 13,00-14,00 hodin
din u vedoucí učitelky MŠ. Popř. je možné
né si ji stáhnout na
webových stránkách www.zsmstucapy.cz.
ww

2. Fáze – Sběr žádostí o přijetí
při
- 12. 5. 2021 – 14,00 – 16,00 hodin
odin
Sběr žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne 12. 5. 2021
202 od 14,00-16,00
hodin v kanceláři mateřs
ateřské školy k rukám vedoucí učitelky Denisyy Medunové.
Me
S sebou je nutné přinés
inést:
- řádně vyplně
plněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělává
lávání
- občanský průkaz
prů
zákonného zástupce
- rodný listt dítěte
dítě
Neúplně vyplněná žádo
ádost je důvodem k vyřazení této žádosti z přijímacího
přijí
řízení.
Při převzetí žádosti přidělí
přid MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrač
trační číslo a seznámí
zákonného zástupce s postupem
p
v přijímacím řízení.

3. Fáze – Přijímací řízení - 12. - 19. 5. 2021
V tomto termínu budo
udou zpracovány a vyhodnoceny všechny žádosti
žád
ve správním
řízení dle dané směrni
ěrnice pro stanovení kritérií pro přijímáníí dě
dětí pro školní rok
2021/2022.

4. Fáze – Vydávání rozhodn
hodnutí - 20. 5. 2021 od 14,00 – 16,00 hodin
hod
V tomto termínu budo
udou sděleny výsledky o přijetí či nepřijetí
jetí dítěte zákonným
zástupcům. Vydávání
ní rozhodnutí
ro
bude probíhat 20. 5. 2021 od 14
14,00 do 16,00 hodin
v kanceláři mateřskéé školy.
ško

5. Fáze – Zveřejnění výsled
sledků přijímacího řízení - 19. 5. – 7. 6. 2021
20
Od 19. 5. do 7. 6. 2021
20 budou výsledky přijímacího řízení zveř
veřejněny na vývěsce
obecního úřadu Tučapy
apy na návsi, na dveřích ZŠ a MŠ Tučapy a naa we
webových stránkách
mateřské školy (www.zs
w.zsmstucapy.cz).

