Reditel ZÝkladni §ΚοΙγ α mateiskÝ §ΚοΙγ Osovü Bit,i§ka oznamuje:

.
ο

ZÝpis dÝti do mateiskÝ §Κο!γ ν OsovÝ BitliÝce
ve Ýtντteκ 16. 5. 2019
od 7.00 do 14.00 hodin

ν budovü mατeßsκÝ ÝκοΙγ ν OsovÝ ΒßτνÝòe

RodiÝe s sebou vezmou rodn,i list ditÝte.

Reditel ΖÝΚΙαdπß §ΚοΙγ α mateiskÝ §ΚοΙγ ν OsovÝ BitliÝce stanovil nÝsledujici kritÝria, podle nichi bude

postupovat ρßß rozhodovÝni ηα ΖÝΚΙαdÝ ustanoveni § 165 odst. 2 pism. b) ΖüΚοηα, 561/ 2004 Sb.
ο piedÝkolnim, zÝkladnim, stiednim, vyÝ§im odbornÝm α jinÝm νΖdÝΙÝνÝηß (ÝΚοΙsΚ,ß ΖüΚοη), ve ΖηÝηß
pozdÝjÝich piedpisý, ο piijeti ditÝte Κ piedÝkoInimu νΖdÝΙÝνüπß ν mατεßsκÝ Ýkole ν ρßßραdÝ, kdy poÝet
iüdosti ο piijeti Κ pied§kolnimu νΖdÝ|üνÝηß ν danÝm roce piekroÝi stanovenou kapacitu maximÝlniho
poütu dÝti pro mateiskou ÝΚοΙυ. CeIkovÝ kapacita mateiskÝ ÝΚοΙγ je ν souÝasnÝ dobÝ 56 dÝti.

Pro §ΚοΙηß rok 2019/2020 plÝnujeme piijimat asi 12 dÝti (ΚοηεÝηÝ Ýislo bude piesnÝ, α2 se υΚοηÝß züpis
dÝti- odklady nÝstupu §ΚοΙηß dochüzky - do ΖüΚΙαdηßÝΚοΙγ),
ν souladu s ustanovenim § 34 odst. 4 §kolskÝho ΖüΚοηα je piednostnü do mateiskÝ §ΚοΙγ vidy piijato ditÝ
rok pied nÝstupem ρονßηηÝ §ΚοΙπß dochÝzky - od 1. 9,2OL7 je ρονßππÝ pied§kolni dochÝzka.

BoDY

KRITýRrA
ditü ηατοΖeηÝ do 31. 8. 2014

ρονßηηü νΖdÝΙüνüηß ν ΜÝ pied nüstupem do

νüκ ditÝte

Dochüzka ditÝte do Μ§

1.

roüniku Ζ§

ditü narozenü do 31. 8. 2015 (ütγθεtü)

5

ditü narozenÝ do 31, 8. 2016 (tiiletü)

4

ditü narozenü do 31. 8,2017 (dvouletü)

0

celodenni

J

polodenni, jinü

0

Osovþ Βßξf§Κα α Osovþ

TrvalÝ bydli§tÝ

κ

ι6.5.20ι9

20

8

(trvaly pobyt ν obci, kterü §ΚοΙυ ziizuje)

ostatni

0

DÝti budou piijimÝny podle poÝtu bodý, ρßß rovnosti bodý rozhoduje νÝΚ ditÝte - piijimÝme od
nejstar§iho ρο nejmlad§i.
ΖÝαÝmε rodiÝe, kteii se chystaji s ditÝtem Κ zÝpisu do mateiskÝ §ΚοΙγ ν οsονÝ Bit,iÝce, aby si
ν mateiskÝ ÝΚοΙε υ vedouci υÝßtεΙΚγ Bc. Daniely DοΙÝΚονÝ piedem vyzvedli formulÝie.
dostavite Κ ΖÝρßsυ. Nechte potvrdit piedem od dütskÝ ΙÝΚαßΚγ.
je
potvrzeni
ΖÝκΙαdηß ßκοΙι α
DýleiitÝ
ßÝdηÝhο οÝΚονÝπß ditÝte.
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