Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace
Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023
Zápis proběhne 10. 5. 2022 od 10:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy
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 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 s datumem nejdříve 2. 5. 2022, nejlépe den zápisu 10. 5. 2022)
- vyjádření dětského lékaře – potvrzený tiskopis lékařem 
-  rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce 
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let. Zápisy do MŠ probíhají od 2. 5. do 16. 5. 2022.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku do zahájení 
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání podle 
§ 34 odst.2 v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle §34b školského zákona. Do spádové MŠ toto oznámí nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku. Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce potvrzením lékaře. Výjimka platí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole. 
Žádosti o přijetí do MŠ Brumovice budou posuzovány podle daných kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Kritéria najdete v sekci MŠ – zápis do MŠ.
Při zápisu bude všem žádostem přiděleno registrační číslo, které nahrazuje jméno dítěte. Oznámení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno 1. 6. 2022 na web. stránkách školy a vyvěšeno na dveřích MŠ. Děti nebudou na seznamu uvedeny pod svým jménem, ale pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdržel při zápisu do MŠ.                          V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou).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 neprodleně oznámit.










                                                                                                                  







