Zápisy dětí do mateřských a základních škol
V souvislosti s povinnou předškolní (poslední rok před nástupem do školy) a školní (první rok základní školy)
docházkou proběhnou v nejdeckých příspěvkových organizacích ZÁPISY.
MŠ – povinná předškolní docházka
Zákonný zástupce je ze zákona povinen v den zápisu přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které dovrší 5 let věku do 31. 8. 2021 (narozené od září 2015 do
srpna 2016). Podle OZV č. 5/2017 je stanoven na území města Nejdku jeden společný školský obvod spádových
mateřských škol (více na http://www.nejdek.cz/urad-2/dokumenty-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky/), což
znamená, že si můžete vybrat pro své dítě jakoukoliv nejdeckou mateřskou školu. Využijte dne otevřených dveří,
abyste se mohli správně rozhodnout (tabulka s termíny, viz níže).
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka příspěvkové organizace.
POZOR!
Nedostaví-li se rodič s dítětem k zápisu, hrozí mu v přestupkovém řízení pokuta až 5 000 Kč.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁPIS DO MŠ

MŠ

DEN

HODINA
10:00–11:30

DEN

HODINA

NERUDOVA

6. 5.

13:00–15:00

11. 5.

8:00–16:00

HUSOVA

30. 3.

8:00–12:00

4. 5.

16:00–18:00

ZÁVODU MÍRU

22. 4.

9:00–11:30

4. 5.

9:00–14:00

5. 5.

9:00–12:00

12. 5.

10:00–13:00

LIPOVÁ

ZŠ – zápisy do 1. tříd
K zápisu se dostaví nejen děti šestileté, narozené od září 2014 do srpna 2015, ale i ty s odkladem. Zákonný
zástupce s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁPIS DO ZŠ

ZŠ

DEN

HODINA

DEN
13. 4.

HODINA
14:00–17:00

NÁMĚSTÍ KARLA IV.

25. 3.

14:00–17:00

14. 4.

10:00–12:00

13. 4.

14:00–16:00

14. 4.

9:00–11:00

KARLOVARSKÁ

8. 4.

15:00–17:00

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v zemi (šíření COVID-19) nelze předvídat, zda se uskuteční
zápisy za přítomnosti dětí, proto sledujte webové stránky dané příspěvkové organizace, kde se včas vše
potřebné dozvíte! Děkujeme za pochopení!
Ing. S. Taušková, Odbor sociálních věcí a školství

