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Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na 

školní rok 2021–2022 
 

Pro hladký průběh přijímacího řízení žádáme rodiče, aby využili elektronický předzápis: 

6.4. – 23.4.2021 www.elektronickypredzapis.cz 

Přijímací řízení do Mateřské školy Brandýs n. L.– Stará Boleslav, Chobotská 1757 

se vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci uskuteční takto: 
• Elektronický předzápis: 6.4. – 23.4.2021 

www.elektronickypredzapis.cz 

o Zde zadáte název školy a předzapíšete dítě dle instrukcí 
o Prosíme uvést v přihlášce Vaši e-mailovou adresu (přijde Vám na ni přidělené 

registrační číslo) 

• Přijímací řízení 
o Termíny osobního podání formou vhození v zalepené obálce do poštovní schránky u 

mateřské školy Chobotská 1757 – kdykoli v uvedených termínech, s dodržováním 

rozestupů. 

4.5.2021 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 

5.5.2021 13:00 – 16:00 

Termín pro ty, kteří nevyužijí osobního vhození přihlášky je umožněno odeslat vyplněnou přihlášku e-

mailem (nutný elektronický podpis), nebo datovou schránkou na adresu školy, viz patičku 

dokumentu. 

Pokud využijete služeb pošty, musí být dokumenty doručeny do MŠ nejpozději do 16.5.2021 
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Nutno doložit tyto dokumenty 
• V zalepené obálce - osobní vhození do schránky školy, nebo poštou 

• Příloha v elektronické podobě – elektronický předzápis 

 

1. Přihláška – prosíme uvést e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme registrační číslo 

a. Elektronický předzápis 

b. Vytištěná z www.materskaskolaumedvidku.com 

2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte – očkování. 

 K vytištění na www.materskaskolaumedvidku.com 

3. Ofocený rodný list dítěte 

4. Čestné prohlášení o seznámení se s kritérii přijímacího řízení, o přidělení registračního čísla 

formou zaslání na e-mail, souhlas se zpracováním e-mailové adresy za účelem přijímacího řízení. 

K vytištění na www.materskaskolaumedvidku.com 

5. Formulář o preferenci mateřské školy v případě podání více přihlášek do mateřských škol 

spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

K vytištění na www.materskaskolaumedvidku.com 

Přidělení registračních čísel: na vámi uvedený e-mail v přihlášce 

Nahlížení do spisu: možnost seznámení se a vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 24.5.2021 

Vzhledem k opatření v době zhoršené epidemiologické situace žádáme rodiče, aby využili 

telefonickou formu – tel. 326902950 (v době od 8:00 – 12:00). 

Kritéria pro přijetí najdete na www.materskaskolaumedvidku.com 

Vydání rozhodnutí: 1.6.2021 – výsledky budou vyvěšeny po dobu 15-ti dnů na 

www.materskaskolaumedvidku.com a na vchodových dveřích mateřské školy podle přidělených 

registračních čísel. 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí: nejpozději v posledním srpnovém týdnu. Budeme Vás informovat 

na e-mail uvedený v přihlášce a termín bude zveřejněn na www.materskaskolaumedvidku.com 

 

V Brandýse nad Labem 29.1.2021      Bc. Šárka Severová – ředitelka MŠ 
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