
Zápis do MŠ Březí 2021–2022 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním roce v souladu s platnými právními 
předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzděláváním), bez 
přítomnosti dětí.  

Mateřská škola Březí proto oznamuje tuto organizaci k zápisu k předškolnímu vzdělávání: 

Předávání  žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonným zástupcům proběhne 
v úterý 13. 4. 2021 od 8 h do 12 h v budově MŠ Březí.  

Na této schůzce vám bude přiděleno registrační číslo, obdržíte žádost k předškolnímu 
vzdělávání a evidenční list důležitý k doložení o očkování dítěte. 

Zákonný zástupce dítěte mladšího 3 let by měl v zájmu dítěte zvážit emoční připravenost 
a samostatnost dítěte na vstup do předškolního zařízení. 

Pro vyzvednutí žádostí přijde pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte.                                                                                                                              

Z důvodu platných protiepidemických opatření budou mít zákonní zástupci respirátor a do 
budovy budou chodit pouze jednotlivě v nařízených odstupech tak, aby nedošlo k vyšší 
koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání a po vyplnění všech potřebných 
dokumentů, stanovuje ředitelka MŠ Březí, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2) 
na úterý 4. 5. 2021 od 8 h do 12 h v budově MŠ. 

I tentokrát budou mít zákonní zástupci respirátor a dodržovat všechna protiepidemická 
nařízení a do budovy budou chodit pouze jednotlivě. Nebo mohou potřebné dokumenty 
vložit v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné vlevo u vstupu. 

S sebou je nutné přinést rodný list dítěte k ověření data narození, vyplněnou žádost 
k předškolnímu vzdělávání a vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte. 

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu 
MŠ Březí a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského 
zákona).  

Podrobnější informace o zápisu a kritériích naleznete na webových stránkách msbrezi.cz. 
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