Základní škola Neslovice
oznamuje rodičům předškolních dětí, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
a

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
pro školní rok 2019/2020
se uskuteční

ve čtvrtek 4. dubna 2019
od 14:00 do 17:00 hodin
v hlavní budově ZŠ Neslovice
Hlavní 71

Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
www.zsneslovice.cz

Základní škola Tetčice,
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Neslovice

oznamuje rodičům předškolních dětí, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
a

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ
TŘÍDY
PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

pro školní rok 2019/2020
se uskuteční

v úterý 2. dubna 2019
od 14:00 do 16:30 hodin
v budově ZŠ Tetčice,
Palackého 52

Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
www.zstetcice.cz

Základní škola a mateřská škola Neslovice,
okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Neslovice
pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Neslovice, okres Brno - venkov,
příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem školy Obcí Neslovice a v
souladu s § 34 odst. 2 zákona Č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila následující upřesnění pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Neslovice –
pracoviště Hlavní 246, Školní 93, Kratochvilka 7.

místo pro podávání
žádostí:

Mateřská škola
Neslovice
Školní 93, Neslovice

termín:

čtvrtek
9. května 2019

doba pro podání
žádosti:

13.00 - 16.00 hod.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také
kopii rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že
se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí
v jednotlivých třídách MŠ, v ředitelně Základní školy a mateřské školy Neslovice, Školní 93 nebo je
lze stáhnout na www.zsneslovice.cz

………………………
Mgr. Lenka Odehnalová
ředitelka MŠ Neslovice

.

