Vývěska

Poplatky MŠ

1.9.2021

Školné na rok 2021 - 2022 činí 324,-Kč měsíčně.
Stravné: dopolední svačina 9,- Kč,
oběd 22,- Kč
odpolední svačina 9,- Kč
polodenní stravování (svačina + oběd) 31,- Kč
CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ 40,-KČ.

INFORMACE PRO RODIČE A VEŘEJNOST:
Šablony II

21.05 16:55 - 2019

Dokument ke stažení : IMG_0841.jpg

Srdečně Vás zveme na velikonoční jarmark a vystoupení dětí s
pásmem „Přišlo jaro se sluníčkem“ ve čtvrtek 7.dubna 2022 od 16,00
hodin na školní zahradě.
Na setkání se těší Vaše děti a kolektiv MŠ

Informace k žádosti o přijetí

25.03 12:00 - 2022

Vážení rodiče,
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 si
můžete vyzvednout osobně v Mateřské škole během měsíce dubna a zároveň
domluvíme čas, kdy se dostavíte k zápisu.

Zápis se bude konat ve čtvrtek dne 5.května 2022 v době od 13,00 do 17,00
hodin.
Zákonný zástupce přinese vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou od lékaře,
rodný list dítěte a průkaz totožnosti.
Jiřina Šindlerová
ředitelka školy

Zápis do MŠ
UPOZORNĚNÍ
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023 se vydává dne 26.5.2022 od 15.00 hod. - 17.00 hod. v ředitelně
mateřské školy.
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GDPR

25.05 17:18 - 2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. David Záhora, e-mail:poverenec@gepardservices.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného

nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem
správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací,
dozorovým orgánem ( Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností
( subjektem údajů).
Kritéria pro přijetí

04.04 17:23 - 2018

1. dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího
kalendářního roku ( přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky) a rovněž děti s povoleným odkladem
povinné školní docházky s místem trvalého pobytu dítěte v Kouřimi
2.trvalý pobyt dítěte v Kouřimi a věk dítěte - seřazení dětí podle věku od
nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného ve
školském rejstříku
3. děti z jiných obcí - seřazení podle věku od nejstaršího po nejmladší do
nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného ve školském rejstříku

Naši školu sponzoruje
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Školní řád
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Provoz MŠ
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6.30 — 17.00 hodin

Školní vzdělávací program
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Organizace dne v MŠ
Dokument ke stažení : organizace_dne_MS.doc
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