
ZÁPIS  DO  MŠ  BRAŠKOV 
na školní rok       2022 - 2023 

VE ČTVRTEK 12. 5. 2022 
OD  1000  DO 1600 HODIN - v budově MŠ 

 

Rodiče si k zápisu přinesou vyplněné formuláře, které naleznou na webu MŠ 
(https://www.braskov.cz/materska-skolka/zapis-do-ms/), nebo si je mohou vyzvednout 
přímo v MŠ. 
S sebou přineste:  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ 
 • Vyjádření lékaře (potvrzení o povinném očkování od pediatra) 
 • Občanský průkaz 
 • Rodný list dítěte 

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti podle těchto kritérií:  
1. Děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis do MŠ a děti s odkladem 

školní docházky ze spádového školského obvodu (trvalý pobyt dítěte v obci - Braškov, Valdek, 
Toskánka), pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

2. Děti od nejstaršího po nejmladšího – nejdříve však pro děti od 2 let - ze spádového školského 
obvodu (trvalý pobyt dítěte v obci - Braškov, Valdek, Toskánka) 

3. Děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis a děti s odkladem 
školní docházky mimo spádový školský obvod obcí - Braškov, Valdek, Toskánka, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné. 

4. Děti od nejstaršího po nejmladšího – nejdříve však od 2 let – mimo spádový školský obvod obcí – 
Braškov, Valdek, Toskánka. 

Mateřská škola se naplňuje do počtu 60 dětí, což je nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole 
Braškov, okres Kladno zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Rozhodnutí o přijetí dítěte 
Seznam přijatých dětí (podle registračních čísel), bude zveřejněn na webu MŠ a ve vývěsce školy     
dne 1. 6. 2022. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte písemně poštou nebo datovou 
schránkou (jen v případě, že uvedete v žádosti datovou schránku) 

 
Zápis pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti 
s válkou na Ukrajině, nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za 
účelem strpění pobytu na území ČR – bude probíhat v měsíci červnu 2022 
(termín zápisu bude upřesněn) 
 

 
 
V Braškově 11. 4. 2022                                                                  ředitelka školy 
                              Petra Strejčková, DiS. 

https://www.braskov.cz/materska-skolka/zapis-do-ms/

