Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín
příspěvková organizace
č.j.: 22-02-08/02
V Radimi dne: 8. 2. 2022

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023
se koná ve čtvrtek 5. 5. 2022 v budově Mateřské školy od 14.00 do 17.00 hodin.
K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte.
-

Potřebné dokumenty si můžete předem vytisknout a připravit:
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ZDE 1
• Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy ZDE 2
• Zápisní list dítěte ZDE 3

Žádosti je možné také podat v termínu od 5. 5. 2022 do 16. 5. 2022 takto:
1. Zaslat doporučeně poštou na adresu školy:
Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín, Školní 9, Radim 281 03
2. Zaslat datovou schránkou: n3bmg2v;
3. E-mailem s elektronickým podpisem na e-mail: reditelka@skolaradim.cz
Dokumenty najdete v odkazech pod informacemi o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023;
Podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, Vám tímto oznamuji, že v souvislosti s vedením správního řízení ode dne 5.
5. 2022 ve věci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, je Vám, jako jeho zákonnému
zástupci, dána možnost vyjádřit se k podkladům v dané věci před vydáním rozhodnutí, a to v budově Základní školy, Školní 9,
v přízemí v učebně 3. ročníku dne 17. 5. 2022 (tj. úterý) od 15.00 do 16.00 hodin. Současně máte právo doložit další listinné a
důkazní nebo podpůrné materiály. Po telefonické dohodě s ředitelkou školy nebo s její zástupkyní lze zvolit jiný, Vám vyhovující
termín.
Tohoto práva můžete využít nejpozději do 18. 5. 2022 (tj. středa) do 12 hodin.
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Mgr. Petra Jirková
ředitelka školy

Školní 9
281 03 Radim u Kolína

tel.: ZŠ – 321 792 324, MŠ – 321 793 455
e-mail: reditelka@skolaradim.cz
datová schránka: n3bmg2v

