Zápis do mateřských škol na školní rok 2021 / 2022

Zápis do brněnských mateřských škol proběhne letos opět
jednotně elektronicky.
Od 1. 4. do 30. 4. 2021 budou mít rodiče možnost na stránce
https://zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému a vyhledávat
v něm informace o jednotlivých mateřských školách, vyplnit
a vytisknout si přihlášku.
Kdo nemá možnost internetového připojení, vyzvedne si
přihlášku osobně po předchozí domluvě u ředitelky mateřské
školy (telefonická domluva, s sebou kartička pojištěnce dítěte,
rodný list dítěte) nebo na Odboru školství a mládeže
Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny
pondělí a středa 8:00- 17:00hod.
Vyplněné přihlášky bude naše mateřská škola přijímat v
termínu:
Pondělí 3. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00hodin
a
Úterý 4. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin.
Rodiče se dostaví osobně se svým občanským průkazem,
případně potvrzením o trvalém pobytu dítěte, a rodným
listem dítěte.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022
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.
Pro doložení povinnosti řádného očkování zákonný zástupce přinese písemné Prohlášení o
řádném očkování dítěte a doloží kopii očkovacího průkazu.
Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o
přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Podání žádosti:





Do datové schránky školy
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem!
Poštou
Osobní podání: za dodržení nošení hygienických pomůcek a ochrany zdraví (rukavice,
rouška), vstupujte jednotlivě do budovy – zvoňte na zvonek ředitelna, budete uvedeni
nebo vyčkáte před vstupem, pokud bude někdo před Vámi.

OSOBNÍ PODÁNÍ - tento způsob preferujeme – je možnost aktuální kontroly všech
potřebných dokumentů a dokladů a i jejich případná oprava na místě.

Vzor Čestného prohlášení o očkování je na stránkách zapisdoms.brno.cz, a i všechny další
informace.
Sledujte i naše webové stránky, děkujeme.

