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__________________________________________________________________________________________

Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok
2021/2022
Elektronický předzápis: 6.4 – 23.4.2021 - https://elektronickypredzapis.cz/
(zde zadáte název školy a postupujete dle instrukcí (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře). Pro
hladký průběh přijímacího řízení, DOPORUČUJEME, elektronického předzápisu v maximální míře
využít!)
****************************************************************

Přijímací řízení do Mateřské školy Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Pražská 297 se uskuteční:
1.
Osobním podání vhozením v zalepené obálce do poštovní schránky umístěné na vstupních
vrátkách na pozemek MŠ, vchod Škroupova ul., za dodržení všech platných epidemiologických
opatření
Termíny :

- 4. 5. 2021

09:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.

- 5. 5. 2021

13:00 – 16:00 hod.

Další možnost podání přihlášky:

2.
-

přes datovou schránku (W2u8ekw)

-

elektronickou poštou (e-mailem) s uznaným elektronickým podpisem nebo úředně
ověřeným podpisem

-

poštou v termínu 2.5.2021 – 16.5.2021 (rozhodným dnem je datum podání nejpozději
16.5.2021)

Ředitelka MŠ potvrdí na emailovou adresu přijetí přihlášky spolu s přiděleným registračním číslem
dítěte, pod kterým bude dítě vedeno v průběhu celého přijímacího řízení.
(prosím o čitelné vyplnění všech kontaktních údajů v přihlášce)
Dokumenty potřebné k zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vyplněná přihláška
potvrzení lékaře
kopie rodného listu dítěte
cizinci: potvrzení o trvalém nebo přechodném bydlišti dítěte, děti cizinci mimo EU doloží
kopii dokladu o povolení (k trvalému nebo přechodnému pobytu) dítěte s platností
nejdéle ode dne zápisu, to je od 4. 5. nebo od 5.5.2021.
vyplněný a podepsaný formulář seznámení s kritérii přijímacího řízení a s termínem
nahlédnutí a vyjádření se ke spisu pro zákonné zástupce
vyplněný a podepsaný formulář preference MŠ
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Počet volných míst: (bude upřesněn před zápisem)
Potřebné dokumenty budou k dispozici na webových stránkách školy www.msprazska.cz nebo na
www.elektonickypredzapis.cz
Dokumenty potřebné k zápisu je možné si vyzvednout přímo v budově MŠ nejdříve od 6.4.2021.
Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou Mateřské školy Brandýs n.L. – Stará
Boleslav, Pražská 297, Monikou Fantovou k přijímaní dětí na školní rok 2021/2022.
Zákonný zástupce se před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit
k podkladům rozhodnutí v budově Mateřské školy Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Pražská 297, dne
24. 5. 2021 v době od 13:00 do 16:00 hod - předem se telefonicky domluvit na čísle 606 550 521,
326 90 25 74.
Schůzka rodičů nově přijatých dětí: o termínu Vás budeme informovat na www.msprazska.cz.
Předpokládaný termín je druhá polovina měsíce června.
Přijímání dětí se řídí ustanovením §34 odst. 2, odst.4, § 16 odst.9 zák.č.561/2004 Sb. o předškolním
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platné znění v souladu
se zák.č.500/2004 Sb. správní řád v platném znění a § 50 zák.č.258/2000 Sb. ochraně veřejného
zdraví.

Brandýs nad Labem, 31.3.2021

Monika Fantová
Ředitelka MŠ

