Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022
Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude zápis do MŠ Brumovice probíhat bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Zápis proběhne od 2. května do 16. května 2021 bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců. 
Potřebné tiskopisy k zápisu jsou volně dostupné na webových stránkách školy www.zsbrumovice.cz v sekci mateřská škola – zápis nebo dokumenty ke stažení. Osobní vyzvednutí možné v MŠ 19. dubna nebo 20. dubna 2021 v době od 8:00 do 16:00 hodin. 
Potřebné dokumenty k přijímacímu řízení:
- žádost o přijetí (řádně vyplněný formulář a podepsaný oběma zákonnými zástupci)
- vyjádření dětského lékaře 
- kopii rodného listu
Žádosti o přijetí a další potřebné dokumenty je možné podávat od 2.května 2021 do 16.května 2021    a to následujícími způsoby:
- poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Brumovice 140, 691 11)
- vložením obálky s dokumenty do schránky u vchodu do ZŠ
- do datové schránky školy: yvsmbzp
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
- osobně do MŠ dne 10. května nebo 11. května 2021 v době od 10:00 do 16:00 hodin, za respektování stanovených epidemiologických opatření, bez osobní přítomnosti dítěte v MŠ
Po doručení žádostí bude všem přiděleno registrační číslo, které nahrazuje jméno dítěte.        Registrační čísla budou oznámena na emailové adresy uvedené na žádosti (proto uvádějte čitelně) případně SMS zprávou.
Žádosti o přijetí do MŠ budou posuzovány podle daných kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Kritéria najdete v sekci MŠ – zápis do MŠ.
Oznámení o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno 28. 5. 2021 na web. stránkách a vyvěšeno na dveřích ZŠ. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno žadateli doporučeně v písemné podobě.
V případě zpět vzetí přihlášky k předškolnímu vzdělávání do MŠ Brumovice z důvodu např. nástup do jiné MŠ, stěhování apod. je nutné tuto skutečnost MŠ oznámit.













                                                                                                                  







