Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace
IČ: 70 285 748, tel.: 543245271

Zápis do mateřské školy na rok 2021 / 2022

1. Vydávání přihlášek:
•

1.dubna – 30.dubna 2021

elektronicky
na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf

•

vyzvednutí na OŠML
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna,
Dominikánské nám. 3
ÚŘEDNÍ DNY:
pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.
− Kontakty:
Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

•

v mateřské škole
POUZE v případě, že nemáte možnost vygenerovat nebo vytisknout si žádost,
kontaktujte ředitelku školy na e-mailu: msudolni@cmail.cz

Přihlášku:
•
•
•

vyplníte dle návodu na výše uvedeném odkazu pro elektronický zápis
vytisknete (pořiďte si tolik kopií, na kolik MŠ chcete žádost podat)
NECHÁTE POTVRDIT PEDIATREM (každou kopii).
Netýká se dětí, které budou od září plnit povinné předškolní vzdělávání

Důležitá informace k doložení očkování: Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá
potvrzením praktického dětského lékaře (kterým je razítko pediatra). Potvrzení na žádost
vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem
telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z
lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Na případ doložení kopie očkovacího průkazu NEBUDE brán zřetel! Ředitelka nemá
kompetence k tomu, aby posuzovala správnost a úplnost uvedených údajů v očkovacím
průkazu.

2. Sběr/podání přihlášek na naši mateřskou školu
3. května – 4.května 2021
následujícími způsoby:
• osobní podání v MŠ:
pondělí 3.května v době: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:30 hod.
úterý 4.května v době: 8:00 – 11:00
Příjem žádostí bude organizován tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k
vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Do budovy školy budou rodiče
vpouštěni postupně…

BEZ osobní přítomnosti dětí!
• poštovní schránka na plotě školy, vstup z ulice Údolní (od zastávky tramvaje)
po oba výše uvedené dny nejpozději však 4.května do 16:00 hod.
Do jedné obálky vložte Žádost o přijetí a všechny doklady potřebné k přihlášce
(viz. níže)

• datová schránka - 6h5kpa4
•

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
e-mail: msudolni@cmail.cz

Potřebné doklady k přihlášce
1) při osobním podání:
•
•
•
•

Rodný list dítěte
Občanský průkaz k doložení místa trvalého bydliště dítěte
Doložení trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí
Doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců (z něj vyplývá, která škola
je pro dítě spádovou)

2) při podání do poštovní schránky:
•
•

•
•

Rodný list dítěte – kopie
Trvalý pobyt: správnost uvedeného údaje na Přihlášce u spádových dětí, které
mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, ověří ředitelka školy na obecním
úřadě, který vede evidenci obyvatel
Doložení trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí - Čestné prohlášení bydliště
Doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců (z něj vyplývá, která škola
je pro dítě spádovou) – kopie

3) při podání elektronicky:
• Sken všech výše uvedených dokladů z bodu 2)

 V případě, že nebudou k přihlášce doloženy výše uvedené přílohy, či potvrzeno řádné
očkování, NENÍ přihláška kompletní a je v systému zařazena jako „čekající“ na doložení
potřebných dokladů. V následujících dnech Vám bude zaslán email s přehledem podkladů,
které o Vás mateřská škola eviduje, a současně obdržíte i přehled přidělených bodů. Součástí
e-mailu bude stanoven termín, kdy budete moci využít možnosti vyjádřit se k podkladům pro
vydání rozhodnutí a případně tyto podklady doplnit, tak abyste získali plný počet bodů, dle
stanovených kritérií.

3. Přijímací řízení:
•
•

od 17. května 2021

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti
losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ
Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách
www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

