
 Pardubice, 
nábřeží Závodu míru 1961

530 02 Pardubice

Ředitelka: Mgr. Radka Melichnová

Zástupkyně: Alena Veverková

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Stránská

Telefony:

466 501 288 (ředitelna)

466 501 291 (kancelář VŠJ)

734 514 355 (pouze SMS)

 

při přihlášení k odběru novinek 

 přijde do mailu upozornění na

nový příspěvek

E-maily:

skolka@mszm.cz

zastupkyne@mszm.cz

jidelna@mszm.cz

Web:

www.mszm.cz 

Provoz MŠ

6:15 - 16:45 hod.

rozvíjení myšlení a vědomostí dětí

pohybové, výtvarné, hudební činnosti

podporu samostatnosti dětí

polytechnické činnosti

pokusy a bádání

výchovu k ekologii

zdravou, pestrou a chutnou stravu

plavání

angličtinu u starších dětí

prvky Hejného matematiky

školu v přírodě

výlety

společná zábavná odpoledne

pohybovou a taneční průpravu

češtinu pro cizince

Nabízíme:

Kontakty



 

Zápis do MŠ

vygenerovat žádost o přijetí

vytisknout

potvrdit od lékaře

podepsat

https://zapisyms.pardubice.eu

od 19. 4. do 10. 5. 2022

  

9. 5. – 10. 5. 2022

doručit do MŠ

rodný list dítěte

průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

občanský průkaz zák. zástupce

doklad o trvalém pobytu dítěte

doklad o skutečném bydlišti rodiny

Je třeba předložit:

Podrobné informace najdete na webových

stránkách.

Pokud nemáte přístup k internetu nebo

tiskárně, můžete využít kontaktní místo na

magistrátu nebo v MŠ - po domluvě.

Místo trvalého pobytu dítěte

Ve spádové škole ověří ředitelka školy v

seznamu.  

Na jiné než spádové škole je nutné předložit

potvrzení z ohlašovny pobytu, případně

občanský průkaz dítěte, má-li jej.

Skutečný pobyt rodiny ve
spádovém obvodu

nájemní smlouvou

záznamem o vlastnickém právu

nahlédnutím do katastru nemovitostí 

souhlasem vlastníka s užíváním objektu (např. u

příbuzných)

Doložení přináší bodové zvýhodnění podle kritérií.

Dokládá se:

městský obvod Pardubice II (Polabiny, Cihelna), 

městský obvod Pardubice VII (Ohrazenice,

Rosice, Trnová, Doubravice, Semtín) 

západní část městského obvodu Pardubice I

(střed města na východě ohraničený levým

břehem řeky Chrudimky)

Spádové území - školský obvod 1:

Hrátky pro nejmenší

Pro děti starší dvou let, které budou podávat

přihlášku na další školní rok, a jejich rodiče.

nabízíme adaptační program.

Hrátky probíhají ve středu od 15.45 hod. do

16.30 hod. (polovinu času tvoří řízené

činnosti učitelkou a druhou polovinu volné

hry dětí).

Pro děti, které ještě nejsou přijaty do naší MŠ,

je třeba odevzdat formulář s lékařským

potvrzením.

Docházka dítěte nemusí být pravidelná,

prosíme však o nahlášení účasti alespoň den

předem na e-mail skolka@mszm.cz nebo

SMS zprávou na telefon 734 514 355.

Podrobnosti a dokumenty jsou 

na webových stránkách.

 

V případě podání žádosti na více mateřských

škol vygenerujete žádost jen jednou a vytisknete

příslušný počet kopií.

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte

o umístění dítěte zájem.

https://zapisy.pardubice.eu/

