ZÁPIS
dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku
pro školní rok 2018/2019

! POZOR !
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
DO MŠ POHÁDKA, MŠ SLUNÍČKO A MŠ VESELÁ ŠKOLKA
! PROBÍHÁ ELEKTRONICKY !
Ředitelky mateřských škol v Šumperku, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, stanovují po dohodě se zřizovatelem městem Šumperkem, ředitelkou
SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3, Šumperk a ředitelem ZŠ pro žáky se specifickými poruchami
učení a MŠ logopedické Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk termín, dobu a místo
zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, a to na

středu 2. května 2018 od 8:00 do 16:00 hodin
čtvrtek 3. května 2018 od 8:00 do 12:00 hodin
Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
a potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte.

Platí pro MŠ Pohádka, MŠ Sluníčko a MŠ Veselá školka:
Zákonný zástupce dítěte se před samotným zápisem zaregistruje
do elektronického systému zápisu (odkaz nalezne na webových stránkách
MŠ nebo města Šumperka), kde následně vyplní žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, a v den zápisu přinese vytisknuté požadované
dokumenty do té MŠ, do které dítě elektronicky přihlásil.
Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu a k tiskárně,
se o dalším postupu informují v dané MŠ.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat na níže uvedených mateřských školách:
MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B
Bc. Pavlína Bošková, v. r. - ředitelka MŠ
(i pro odloučené pracoviště: Šumperk, Jeremenkova 52)
MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25
Silvie Zjavková, v. r. - ředitelka MŠ
(i pro odloučená pracoviště: Šumperk, Gen. Krátkého 28; Šumperk, Vrchlického 19; Šumperk,
Šumavská 15)
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1
Mgr. Yvona Šimková, v. r. - ředitelka MŠ
(i pro odloučená pracoviště: Šumperk, Temenická 61; Šumperk, Zahradní 17A; Šumperk, Sluneční
38)
SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3
Mgr. Dagmar Skoumalová, v. r. - ředitelka
Zápis bude probíhat na odloučeném pracovišti Mateřská škola Šumperk, Třebízského 1.
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s.,
Erbenova 16, Šumperk
Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc., v. r. - ředitel

