Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace, 67801 Blansko
Telefon:778 785 747, Web: www.msrodkovskeho.cz

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete
stáhnout z našich webových stránek nebo si ji můžete vyzvednout
v budově mateřské školy Rodkovského 2a.
Zápis do Mateřské školy Rodkovského 2a na školní rok
2022/2023 se uskuteční 3. 5. 2022 od 9:00 do 16:00 hodin. Zápis
bude probíhat na budově školy Rodkovského 2a v druhém patře ve
třídě Veverky.
Co si přinést k zápisu:
 Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí (povinné očkování se netýká dětí
s povinnou předškolní docházkou)
 Rodný list
 Kartičku zdravotní pojišťovny
 Občanský průkaz rodiče
Přednostně do naší školy budou přijímány děti ze spádového obvodu. Všechna ředitelství
mateřských škol v Blansku obdrží od městského úřadu seznamy dětí, které mají dle evidence
matričního úřadu nahlášený trvalý pobyt v jejich školském obvodu. Může se stát, že dítě
v seznamu nebude z důvodu změny trvalého bydliště. Prosíme tedy rodiče, kteří si měnili
trvalé bydliště, aby si dopředu zajistili potvrzení o změně trvalého bydliště na matričním úřadu.
U zápisu, každý účastník obdrží

registrační číslo, pod kterým bude probíhat řízení o

přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vašeho dítěte. O přijetí či nepřijetí rozhodne
ředitelka školy Mgr. Jana Mašátová podle stanovených kriterií a za podmínek stanovených §34
školského zákona a při přijímacím řízení postupuje ve správním řízení v souladu s § 165 odst.
2 písm. b)školského zákona. Na školní rok 2022/2023 předpokládáme, že budeme přijímat
45 dětí.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno dne 30.5. 2022 zveřejněním seznamu přijatých
uchazečů pod registračním číslem. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy
a na vývěskách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče budou osobně vyzvedávat 30.5. 2022 a 31.5. 2022 od
8:30 do 15:30 hodin v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře v ředitelně.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče budou osobně vyzvedávat 1.6. 2022 a 2.6. 2022 od
8:30 do 15:30 hodin v budově školy Rodkovského 2a, ve druhém patře v ředitelně.
Upozorňujeme, že obě rozhodnutí je nutné si vyzvednout a podepsat. Žádáme rodiče, aby
stanovené termíny dodržely!!!
Doporučujeme, aby k zápisu přišel rodič společně se svým dítětem, pro které máme
připravenou malou pozornost a ochutnávku pomazánek. Rodiče s dětmi si mohou také
prohlédnout prostředí školy. Školné na naší škole od 1. 9. 2022 bude činit 500 Kč.

