
Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Organizace zápisu do mateřské školy 
na školní rok 2021/2022 

 
Zápis bude probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

z důvodů epidemiologických opatření.  

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. do 16. 5. 2021. 

 

Proběhne pouze formální část zápisu. 

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání možné doručit škole následujícími způsoby:  
 

1. do datové schránky školy (zfkmfnc),  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),  
3. poštou, uzamykatelná schránka u vstupu do základní školy stará budova, 

4. podat osobně - jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě. 

 

Podrobné informace: 

Zákonný zástupce, který chce své dítě zapsat do mateřské školy, vyplní a podepíše formuláře: 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
 Evidenční list pro dítě v mateřské škole včetně lékařského potvrzení 

 Čestné prohlášení 

 Doloží kopii rodného listu dítěte (stačí emailem) 

 Přihláška na školní stravování v MŠ 
 

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy. 

 

Zákonný zástupce odevzdá vyplněné tiskopisy do 16. května 2021 jedním z výše 

zveřejněných způsobů. 

 

Po doručení bude přiděleno dítěti registrační číslo, které bude rodiči oznámeno emailem. 

 

O přijetí dítěte k docházce rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30 dnů od 

podání žádosti, v případě složitějších případů do 60 dnů podle platných kritérií. 

 

Dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, jsou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí 

pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (vchodové dveře 

mateřské školy) a webových stránkách školy alespoň na dobu 15 dnů. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

 

Rozhodnutí, kterými se zamítá žádost o přijetí (= záporná rozhodnutí) se oznamují 

způsobem, který upravuje správní řád. Lze je doručovat např. v budově školy, kam si pro ně 

zákonní zástupci dítěte osobně přijdou. 

 

V případě potřeby volejte 777 679 354. 

 

 Mgr. Eva Šimečková,  

 ředitelka školy 

https://skola.nedvedice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Žádost-o-přijetí-do-MŠ-2021-2022.pdf
https://skola.nedvedice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Žádost-o-přijetí-do-MŠ-2021-2022.pdf
https://skola.nedvedice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Evidenční-list-MŠ.pdf
https://skola.nedvedice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Čestné-prohlášení.pdf
https://skola.nedvedice.cz/wp-content/uploads/2021/04/přihláška-do-ŠJ-pro-MŠ.pdf

