Mateřská škola Újezd u Brna,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Palackého 200, 664 53 Újezd u Brna, tel. 544 224 204
Informace k přijímacímu řízení do Mateřské školy Újezd u Brna

Termín pro odevzdání žádosti k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2021/2022 proběhne ve dnech od 3.5.2021 do 11.5.2021.
S ohledem na aktuální epidemiologickou sitaci a nařízením vlády, bude zápis probíhat jako
v loňském roce formou ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU, který bude sloužit
k vygenerování žádosti o přijetí dítěte do MŠ a bude spuštěn od 19.4.2021 do 30.4.2021.
Zákonní zástupci mohou žádosti k předškolnímu vzdělávání předat následujícím způsobem:





Vhozením žádosti a dalších příloh do poštovní schránky nebo zaslání poštou na adresu
Palackého 200, 664 53 Újezd u Brna.
Zasláním na email školky info@msujezdubrna.cz .
Zasláním do datové schránky - j2jk246j2.
Předáním k rukám ředitelky mateřské školy, a to po předchozí domluvě.

Aby byla žádost považována za platnou, je nutné přiložit podpis zákonného zástupce ruční nebo
platný elektronický podpis.
______________________________________________________________________________
Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:
Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost získáte po stažení na webu mateřské školy nebo
formou
elektronického
předzápisu
naleznete
na
webových
stránkách
www.msujezdurbna.cz (v sekci ZÁPIS DO MŠ).
 Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na
žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může
být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.
 Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena
jako součást spisu dítěte/
 Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte (kopie) – v případě
cizinců)


Opatření proti COVID 19 – v případě osobního předání žádosti žádáme zákonné zástupce, aby
dodržovali požadovaná opatření a vstupovali do budovy MŠ v resiprátoru, v počtu jednoho
a bez přítomnosti dítěte.
______________________________________________________________________________
V případě nejasností či dalších dotazů kontaktujte ředitelku mateřské školy na emailu
info@msujezdubrna.cz nebo na čísle 777 916 329.
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