
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2021 /2022 

 

Podrobnosti zápisu i kritéria přijetí najdete na webu: www.zapisdoms.brno.cz 

 1. PŘIHLÁŠKA 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat v období vydávání přihlášek  

(1. dubna - 30. dubna 2021): 

• Elektronicky 

Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz  - ve formátu pdf. 

• Vyzvednutí na OŠML  

Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,  

v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hod. 

Kontakty:  

Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179 

Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181 

 

• Ve školce 

V případě, že nemáte možnost vygenerovat nebo vytisknout si žádost, kontaktujte ředitelku 

školy na e-mailu: skolkanadvorni@seznam.cz 

Přihlášku: 

• vyplníte 

• vytisknete (pořiďte si tolik kopií, na kolik MŠ chcete žádost podat) 

• necháte potvrdit pediatrem (každou kopii). Netýká se dětí, které budou od září plnit povinné 

předškolní vzdělávání 

 

2. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY- 

3. a 4. května 2021  

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

http://www.zapisdoms.brno.cz/
mailto:skolkanadvorni@seznam.cz


• vhozením do schránky na budově školy dne 3. a 4. 5. 2021 (do 16,00 hodin). Do jedné 

obálky vložte žádost o přijetí a všechny přílohy. 

• osobní podání 3. 5. od 9,00 do 12,00 hodin – u vstupu do budovy  

• do datové schránky školy - Wtpkn2m 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),e-

mail: skolkanadvorni@seznam.cz 

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 

zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů – jinak je přihláška neplatná. 

 

 3. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY 

• kopie rodného listu dítěte 

• čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte 

Přílohy k přihlášce – ZDE 

• souhlas s použitím kopií  

• čestné prohlášení o trvalém pobytu 

• žádost o doručení rozhodnutí jiným způsobem - obyčejným psaním (žádost o doručení 

rozhodnutí)  

 

 

4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

od 17. května 2021 

• Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování 

pořadí) Vašeho dítěte do MŠ 

• Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách 

www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 

 

mailto:skolkanadvorni@seznam.cz
http://msnadvorni.cz/wp-content/uploads/2021/03/Prilohy-k-prihlasce.pdf
http://www.zapisdoms.brno.cz/

