
Podmínky přijetí do MŠ Beruška 
Zápis se provádí 1x ročně. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do 
mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní 
způsobem v místě obvyklým. Ředitelka nebo obec rozhodne o zařazení dítěte do mateřské 
školy zpravidla z počátku školního roku. Pokud je v předškolním zařízení volné místo, mohou 
se děti přijímat i v průběhu školního roku. Dítě se přijímá do MŠ na základě stanovených 
kriterií.  

Od školního roku 2012 - 2013 je prováděn zápis v elektronické podobě. 
  
 
Upozornění pro předškoláky: 
 
Předškolák, který již navštěvuje MŠ a spádově do ní nepatří, nemusí jit k zápisu do spádové 
MŠ. Zůstává  v dané MŠ.  
 
  

Výdej přihlášek 

Přihlášku dítěte do MŠ si mohou rodiče vygenerovat: 

1. samostatně na adrese: https://zapisdoms.brno.cz/ a to od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 

2. s pomocí ředitelky MŠ po předchozí telefonické (731 610 256) či e-mailové 
domluvě (info@ms-beruska.com) a to ve středu 15. DUBNA 2020  

  

Sběr vyplněných přihlášek  

• 4. KVĚTNA 2020 (PONDĚLÍ)  
• 5. KVĚTNA 2020 (ÚTERÝ)  

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte: 

1. do datové schránky školy - z8h55av 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nejedná se o prostý e-mail!) 

3. poštou 

4. osobně, a to na základě telefonické domluvy s ředitelkou MŠ 731 610 256 (v případě 
osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem 
žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách 
školy) 

https://zapisdoms.brno.cz/
mailto:info@ms-beruska.com


  

K přihlášce dodáte kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení, že dítě v den 
odevzdání přihlášky je řádně očkované, dále čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte! 
(Tato čestná prohlášení budou uveřejněna pro potřebu rodičů na webových stránkách: 
http://zapisdoms.brno.cz) 

  

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminace a rovněž zohledňují 
koncepci školské politiky města viz. https://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni 
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