PŘIJÍMACÍ ŘÍZENI PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
■S Předškolák, který již navštěvuje MŠ zapsanou v rejstříku škol a školských

zařízení, nemusí jít znovu k zápisu !!!

S

Odklad povinné školní docházky - doporučit rodičům vše potřebné vyřídit před
zápisem do ZŠ, tj. do 31. 3. 2017.

■Z Seznam poskytnutý školám OMI MMB:
Bude obsahovat: jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu místa trvalého
pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu dítěte
Bude zahrnovat: - předškoláky (povinné předškolní vzdělávání)
- děti čtyřleté (přednostní přijetí)
1. Před zápisem - stav k 1. 3. 2017 - školy obdrží do 15. 3. 2017
2. V polovině zápisu - stav k 1. 5. 2017 - školy obdrží do 10. 5. 2017
3. Na konci zápisu - stav k 15. 5. 2017 - školy obdrží do 17. 5. 2017
Z Vydávání přihlášek 18. 4. - 14. 5. 2017
Stejně jako v minulých letech:
- OŠMT MMB (Mgr. Hanáková, paní Hofbruckerová)
- Internet (zapisdoms.bmo.cz)
^ Sběr přihlášek 15. a 16. 5. 2016
V době stanovené ředitelkou MŠ
Požádat příslušnou MČ o výpis Usnesení RMČ - Rada městské části bere na
vědomí místo, termín a dobu pro podání žádostí
■S Metodická setkání:

-

5. dubna 2017 - před vydáváním přihlášek, účast dobrovolná, délka do lhod.
9. a 10. května 2017 - před sběrem přihlášek, všechny MŠ, délka pro začátečníky
2 hod., pro pokročilé 1 hod.

S

Žádáme všechny mateřské školy, aby si do konce ledna 2017 na stránkách:
zapisdoms.brno.cz zaktualizovaly údaje o své MŠ !!!

S

Osvěta v MŠ:
- § 34a, odst. 6 - Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního
vzdělávání v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné
třídě, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy
nejpozději 3 měsíce před zahájením šk. roku, kterým začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte, tj. do 31. 5. 2017.

