
VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Výsledky přijímacího řízení, seznam přijatých a nepřijatých žadatelů, pozvánka na informační schůzku pro rodiče nově přijatých dětí.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Při přijímacím řízení bylo postupováno podle stanovených kriterií pro přijetí.

V přijímacím řízení na školní rok 2020/2021 bylo podáno 81 platných žádostí.

Přijatí žadatelé Nepřijatí žadatelé

Kritérium č. 1 - 4 Kritérium č. 1 - 0

Kritérium č. 2 - 6 Kritérium č. 2 - 0

Kritérium č. 3 - 45 Kritérium č. 3 - 0

Kritérium č. 4 - 4 Kritérium č. 1 - 22

Celkem přijato 59 žadatelů. Nepřijato 22 žadatelů.

Přílohy:

Seznam přijatých žadatelů dle registračních čísel - řazení podle počtu bodů, od nejvyššího po nejnižší s umístěním

Seznam nepřijatých žadatelů dle registračních čísel - řazení podle počtu bodů, od nejvyššího po nejnižší, v případě shodného počtu bodů řazení dle věku, od nejstaršího po nejmladší

Pořadník: Případně uvolněná  místa (dítě nastoupí do jiné MŠ, ZŠ) budou doplňována dle seznamu nepřijatých dětí, budu Vás ihned kontaktovat. Prosím o informaci, pokud nastoupíte docházku v jiné MŠ.

Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné vyzvednout v pondělí 8. 6. od 9 do 14:00 hodin v ředitelně mateřské školy.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí dne 8. 6. 2020 budou odeslána na Vaši doručovací adresu úřední poštou. Budu Vám velmi vděčna, když si rozhodnutí vyzvednete osobně. Děkuji.

POZVÁNKA NA  INFORMAČNÍ SCHŮZKU RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Informační schůzka se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 od 15:30 hodin ve třídě Berušky - žlutý pavilon v MŠ Sluníčko. 

Vaše účast je nutná, prosím, přijďte bez dětí, s rouškou. Není v našich silách, v případě Vaší neúčasti, podávat individuální informace. Zápis třídní schůzky najdete později na našich webových stránkách.

Lze si zde vyzvednout Rozhodnutí o přijetí. Děkuji a již nyní se na Vás moc těšíme!!! Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy


