Mateřská škola U Bílého králíka s.r.o.
Žizníkov 38, 47001 Česká Lípa
IČO: 287 25 611

Zápis do Mateřské školy U Bílého králíka, s.r.o., Česká Lípa a odloučených
pracovišť Univerzitní MŠ ŠkaTULka v Liberci a Mateřské školy KNofLík v Liberci
na školní rok 20 / 21
Vážení rodiče, vzhledem k opatření proti šíření koronaviru rušíme Den
otevřených dveří a následný Zápis do MŠ, které se měly konat v prostorách naší
mateřské školy.
Na našich webových stránkách naleznete vše potřebné k zápisu:
Kritéria přijetí dítěte do MŠ
Aktuální ceník školného a stravného na školní rok 20 / 21
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Souhlas osobní údaje k zápisu
Čestné prohlášení o očkování dítěte
Čestné prohlášení o výši úvazku / rodiče TUL ve ŠkaTULce nebo KNL v Knoflíku
Přílohy – potvrzení od lékaře a potvrzení od zaměstnavatele budeme požadovat
až při fyzickém podpisu smlouvy. Nechceme Vás vystavovat zbytečnému riziku
běhání po městě.
Vyplněné dokumenty:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Čestné prohlášení o očkování dítěte
Čestné prohlášení o výši úvazku
Souhlas osobní údaje k zápisu
doručte jakýmkoli způsobem: poštou, naskenované, datovou schránkou,
vložením do schránky na škole k rukám I. Honsnejmanové od 1. 5. 2020 do 15.
5. 2020. Bude Vám přiděleno číslo jednací, které Vám telefonicky oznámíme

(Proto prosíme o Vaše číslo telefonu, případně mailovou adresu) a zároveň Vám
tím potvrdíme přijetí přihlášky.
Přijímací komise se sejde: 18. 5. 2020
Při posuzování žádostí postupujeme dle Kritérií přijetí do MŠ nikoli dle pořadí
přijatých žádostí.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšením na
budovách školy dne 29. 5. 2020
Žádost podávají všichni zájemci o umístění dítěte do MŠ ve šk. roce 20/21, tedy
i ti, kteří v loňském roce žádost podali a vzhledem k danému počtu volných míst
nebyli přijati.
Upozorňujeme, že se počet přijímaných dětí bude řídit par. 2 vyhlášky
č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, účinné
od 1.9.2020, kterou též naleznete na našich webových stránkách.
Další informace Vám rádi poskytneme na tel. 602 855 474 MgA. Ivana
Honsnejmanová

Věříme, že i v této době, spolu s Vámi, zápis úspěšně zvládneme.
MgA. Ivana Honsnejmanová a Ing. Tereza Lepšíková

