ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATERSKÁ ŠKOLA
České Budějovice o.p.s.
Informace o termínu přijímání přihlášek do waldorfské mateřské školy
Rudolfov, Hornická 40
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Informativní schůzka o školním vzdělávacím programu a provozu MŠ
v pondělí 16. 4. 2018 od 17:00 hodin.
Účast rodičů - zákonných zástupců (optimálně obou), kteří mají zájem o přijetí dítěte
do waldorfské MŠ, je nutná. Setkání je určeno pouze rodičům – bez přítomnosti dětí.
Vydávání formulářů: osobně nebo elektronicky 1. 4. – 16. 4. 2018.
Dny otevřených dveří – v pondělí 23. 4. 2018 a v úterý 24. 4. 2018
v časech 9:30 - 11:00 hodin nebo 14:30 – 15:30 hodin bude možné po předchozí domluvě
prohlédnutí prostor. Domluvení prohlídky je možné na informativní schůzce a na emailu
havlova@waldorfcb.cz a tel. č.702 056 495.
Vrácení vyplněných formulářů: osobně nebo elektronicky nejpozději do 20. 4. 2018.
Formulář – dotazník k zjištění zájmu k přijetí do MŠ si rodiče (zákonní zástupci) mohou
osobně vyzvednout v MŠ 1. 4. – 16. 4. 2018 v době od 7:30 – 15:30 hodin nebo požádat
o elektronické zaslání (havlova@waldorfcb.cz). Po vyhodnocení všech dodaných formulářů
bude stanoven harmonogram přijímacích pohovorů. Rodiče, kteří podávali již dříve přihlášky
elektronickou formou, vyzýváme, aby nově vyplnili a dodali formulář, a byli tak zařazeni
mezi uchazeče na daný školní rok.
Přijímání přihlášek a pohovory s rodiči: 2. a 3. 5. 2018
(dle harmonogramu odpoledne cca od 13:00 hodin).
Při pohovorech bude sepsána žádost o přijetí do MŠ, budeme hovořit o Vašem dítěti
a o všem, co považujete ve výchově svého dítěte za důležité. Požadujeme účast nejlépe obou
rodičů a dítěte. Pohovor trvá 20 až 30 minut; časový harmonogram oznámíme předem.
Ke kontrole údajů přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře
(příloha formuláře), případně rozhodnutí o svěření do péče. Vyplněné formuláře a pohovory
budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou školy.
Vydání rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání: do 30 ti dnů od podání žádosti.
Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti, které na začátku školního roku dosáhnou věku 3 let,
splňují zákonné očkování, samostatné v sebeobsluze a se základními hygienickými návyky.
Naše MŠ není spádová.

