
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU
AMŠVRÁBČE

NA ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

25. - 27. BŘEZNA 2014 od 10.00 - 16.00 hod

18. - 20.3.2014 od 8.00 - 12.00 hod si můžete v ředitelně MŠ vyzvednout přihlášku dítěte k
zápi u. Je možné si ji i vytisknout z našich webových stránek www.msborsoy.cz . Vyplněnou
přihlášku, rodný list dítěte, OP zákonného zástupce přineste s sebou k ZÁPISU.

, ov '\ti ~

ZAPIS se bude konat v REDITELNE MS Boršov nad Vltavou.
(vchod ze Slunečné ulice)

Do MŠ jsou přijímány děti, které dovrší 3 let věku od 1.7.2014 do 30.6.2015.

Kritéria pro přijetí do 1Š:
• zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování - doloženo potvrzením lékaře
• věk dítěte - přednostně v souladu s ustanovením §34 odst. 4 Školského zákona, jsou přijímány

děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
• trvalý pobyt zákonného zástupce dítěte v Boršově n. VIt. (Záhorčice, Jamné) a ve Vrábči

(Koroseky, Kroclov, Slavče, Závraty)
• způsob docházky dítěte do MŠ - upřednostnění dítěte s celodenní docházkou do MŠ, jejichž

matka je zaměstnaná
• přednost mají děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ nebo ZŠ Boršov n. VIt.
• děti čekající na umístění v naší MŠ z předchozího období

Žádosti zákonných zástupců o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyřizujeme i během roku, die volné
kapacity a s· přihlédnutím ke kritériím pro přijetí do MŠ.

Škola nabízí:
• celodenní péči v pěkném prostředí školy s prostornou, moderní zahradou a vycházkami do volné

přírody
• plnění RVP pro MŠ pod vedením kvalifikovaných učitelek
• výchovná práce probíhá podle tématických okruhů vycházejících z jednotlivých ročních období

vzhledem k věku dětí
• možnost seznámení se s počítačem hravou formou (5-6Ieté děti) - práce na interaktivní tabuli
• kulturní, zábavné, sportovní a společenské akce: vystoupení pro občany obce, mikulášská

nadílka, masopust, návštěvy divadelních představení, výstava akcí dle aktuální nabídky
• kurzy anglického jazyka pod vedením kvalifikované lektorky
• výtvarný, hudební kroužek, keramický kroužek
• cvičení pod vedením kvalifikované lektorky
• výlety vlakem za poznáním vzdálenějšího okolí

Rodiče přijďte přihlásit své děti, těšíme se na Vás.

Telefon: 387001 220
E-mail: reditelna@rnsborsov.cz

Alena Kubáňová
ředitelka MŠ
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