INFORMACE K LETNÍMU PROVOZU ŠR 2018/2019
Vážení rodiče,
naše mateřská škola bude zajišťovat provoz o letních prázdninách v termínu 29. 7. – 23. 8. 2019.
Od 1. do 28. 7. a od 26. – 30. 8. 2019 bude škola uzavřena.
Další mateřské školy, které letos zajišťují letní provoz:
1. – 26. 7. 2019 MŠ Bratří Pelíšků a MŠ Šimáčkova
29. 7. – 23. 8. 2019 MŠ Neklež.

Postup při přihlášení k letnímu provozu v naší MŠ:
1. Do 26. 4. 2019 vyplňte v docházkovém listu v šatně vaší třídy týdny, ve kterých se bude dítě
účastnit letního provozu.
2. Do 17. 6. 2019 je nutné uhradit poplatky za úplatu a stravné na účet školy. Přesnou částku
obdržíte od vedoucí školní jídelny v měsíci květnu.
Pokud se vaše dítě nebude účastnit docházky o letních prázdninách, neplatíte za měsíc červenec a
srpen úplatu za vzdělávání. Prosíme o vyklizení skříňky pro děti z ostatních MŠ.

Postup při přihlášení do jiné MŠ v MČ Brno – Líšeň:
1. Přihlášky na prázdninový provoz v ostatních školkách budeme vydávat ve dnech 13. – 15. 5.
2019 ve třídě Motýlků 7:15 až 16:00.
2. Vyplněnou přihlášku odevzdáte ve vybrané mateřské škole v pátek 17. 5. 2019.
3. Vybraná mateřská škola bude vydávat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v pondělí 27. 5.
2019. Je nutné se do MŠ dostavit osobně!
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu pro rok 2019:
1. Dítě pracující samoživitelky,
2. Dítě zaměstnaných rodičů,
3. Dítě docházející do MŠ v Líšni ve školním roce 2018/2019,
4. Pobyt dítěte přihlášeného na prázdninový provoz nepřesáhne celkem 4 týdny docházky ve všech
mateřských školách, které zajišťují prázdninový provoz.
V případě, že počet žádostí splňujících daná kritéria přesáhne počet míst v MŠ, stanovil ředitel
školy rozhodující kritérium: Náhodný výběr – formou losování na poradě ředitelů na ÚMČ BrnoLíšeň.

V Brně dne 2. 4. 2019

Otakar Kolář, ředitel

