Informace k organizaci zápisu do Mateřské školy Zbraslav
na školní rok 2021/2022
Ředitelství MŠ Zbraslav oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy Zbraslav pro školní
rok 2021/2022 se uskuteční v souvislosti s protiepidemickými opatřeními
bez přítomnosti dětí v mateřské škole a to v době od 2. května – 16. května 2021.
Formuláře potřebné k vyplnění a doručení najdete níže (Žádost o přijetí, Evidenční list dítěte,
Doložení řádného očkování dítěte, nebo doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci).
Formuláře v tištěné podobě si budete moci vyzvednout v MŠ po tel.domluvě na tel.č. 546 453 127
Možnosti podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o
přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit následujícími způsoby:
Žádost o přijetí lze doručit:
1. do datové schránky školy (ID školky je 6cykvmp)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nestačí scan žádosti jako příloha email
(e-mail: ms-zbraslav@volny.cz)
3. poštou na adresu MŠ Zbraslav, Komenského 325, 664 84 Zbraslav u Brna
4. do schránky u vchodových dveří budovy mateřské školy
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než
jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji
do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží
Formuláře k vyplnění a přílohy k žádosti pro zápis k předškolnímu vzdělávání:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2. Evidenční list dítěte
3. Doložení řádného očkování dítěte, nebo doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání).
4. Kopie rodného listu dítěte
Kopie rodného listu dítěte budou po zápisu k předškolnímu vzdělávání skartovány.
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
Registrační číslo bude zasláno zákonnému zástupci na e-mailovou adresu.
Do 30 dnů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněno pořadí uchazečů na přístupném
místě v mateřské škole a zasláno na e-mailovou adresu.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeně rodičům dítěte.
Ve Zbraslavi 15.4. 2021

Mgr. Ivana Crlíková, ředitelka MŠ Zbraslav

