
Mateřská škola Braškov, okres Kladno,  
Rudé armády 19, Braškov, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 514, e-mail: skolka@braskov.cz 

ZÁPIS   
do Mateřské školy Braškov na školní rok  2021 – 2022 

bude probíhat od 2. 5. – 16. 5. 2021  
a to bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců 

 

Poradíme vám jak na to, abyste to zvládli v klidu a v pohodě. 

 Stáhnout ,,Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a ,,Vyjádření lékaře“ – pokud 
lékař potvrdí, jinak tisknout ,,Čestné prohlášení k očkování“ 
z našich webových stránek si stáhněte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
https://www.braskov.cz/materska-skolka/zapis-do-ms/  

 Vyplnit žádost a vyjádření lékaře 

 vyplňte žádost  

 vyjádření lékaře nechte potvrdit u pediatra  

 čestné prohlášení vyplňte jen v případě, že lékař vám v současné situaci nepotvrdí 
dokument ,,vyjádření lékaře“ 

 Přiložit přílohy 
k žádosti přiložte následující přílohy: 

 kopii rodného listu dítěte 

 kopii občanského průkazu zákonného zástupce, v případě cizinců kopii cestovního pasu a 
kopii povolení k pobytu 

 kopii očkovacího průkazu – pokud nemáte potvrzeno vyjádření lékaře a zasíláte čestné 
prohlášení k očkování 

 kopii o doporučení o odkladu školní docházky, v případě, že dítě bude mít odklad školní 
docházky 

 Doručení žádosti do školy (Mateřská škola Braškov, Rudé armády 19, Braškov, 273 51) 
žádost se všemi náležitostmi a přílohami pošlete do naší školy 
DŮLEŽITÉ: 
žádost musí být do MŠ doručena v termínu od 2. 5. – 16. 5. 2021 

 Možnosti doručení žádosti: 

 do datové schránky (ID schránky: pxtupw6) 

 e-mailem, na skolka@braskov.cz, s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen 
prostý e-mail) 

 poštou 

 osobní podání – je možné pouze po předchozí tel. domluvě na tel.: 606 364 456 
 Potvrzení přijetí žádosti a přidělení registračního čísla dítěte 

 informace o registračním čísle obdržíte e-mailem – nezapomeňte uvést svůj e-mail v Žádosti o 

přijetí 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte 

 seznam přijatých dětí (podle registračních čísel), bude zveřejněn na webu MŠ a ve vývěsce 

školy dne 1. 6. 2021 

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte 

 rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte písemně 

 
 
V Braškově dne 22. 3. 2021 
                                                                                        ředitelka školy 
                                     Petra Strejčková, DiS. 
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