OPATŘENÍ K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

JAK ZÍSKAT PŘIHLÁŠKU:
Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ je možné získat od 1.4. do 30.4. 2021:
▪ elektronicky
▪ k vyzvednutí na OŠML MMB

www.zapisdoms.brno.cz
Dominikánské náměstí 3
PO a ST 8:00 – 17:00 hod.
(Mgr. Dagmar Hanáková, Mgr. Irena Hudcová)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k
ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v
elektronické podobě.
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – ID datové schránky ZX63jy3
(do předmětu zprávy napíšete Žádost do MŠ a číslo přihlášky)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!)
(do předmětu zprávy napíšete Žádost do MŠ a číslo přihlášky)
3. osobní podání:
Žádost v řádně uzavřené obálce (na obálku napíšete Žádost do MŠ a číslo přihlášky) vložíte do
poštovní schránky, která je před budovou školy nebo ponecháte na vrátnici školy (Po – Pá
7:00 – 15:00)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
4. poštou – tento způsob nedoporučujeme vzhledem k současné situaci a provozu na České
poště – prosíme, abyste Žádost vložili do poštovní schránky – viz. bod 3

CO JE TŘEBA ZASLAT:
V případě elektronického podání (datová schránka, email – s uznávaným elektronickým podpisem)
zašlete přílohy v jednom pdf souboru.
1. Přihlášku do MŠ (scan či tisk)
2. Kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte
Vzor:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX) má trvalý pobyt na adrese ……………
podpis zákonného zástupce
3. Doložení řádného očkování dítěte praktickým lékařem.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání.
SBĚR PŘIHLÁŠEK:

Do 4.5.2021 je nutné doručit vyplněnou „Žádost o přijetí“ s veškerými doklady.
Elektronický zápis:

4.5.2021

Pro aktuální informace a změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu
aktuální pandemické situace, sledujte webové stránky www.zschrlice.cz a portál MMB
www.zapisdoms.brno.cz.
Bližší informace:
▪ Mgr. Lenka Přibilová, tel. 604 247 432, pribilova@zschrlice.cz
▪ Logopedická třída: Mgr. Lenka Stulíková, tel. 734 737 109, stulikova@zschrlice.cz

