
 

Informace pro rodiče 

k zápisu do Mateřské školy Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 

na školní rok 2019/2020 
Schválená hygienická kapacita školy je 79 míst – do základní školy odchází cca 28dětí, což 

představuje 28 volných míst pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 

2019/2020 

Doporučujeme využít možnosti se elektronicky předzapsat v termínu 
od 1. 4. – 21. 4. 2019 na  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/bnlsb-drbenese  
 a v řádném termínu se dostavit k zápisu s potřebnými dokumenty. 
 

Žádost o přijetí si rodiče mohou také stáhnout na internetové adrese www.mslimanovavila.cz   
od 1. 4. 2019 nebo vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu 3. – 8. 4. - v době od 8:00 do16:00h 

Žádost o přijetí obsahuje 2 strany, první stranu vyplní zákonný zástupce dítěte, druhou stranu 

potvrdí dětský lékař. 

Sběr Žádostí o přijetí: 
Řádně vyplněnou žádost o přijetí včetně potvrzení lékaře donese zákonný zástupce dítěte do 

mateřské školy Dr. Beneše 260 v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi 

dne 2. 5. 2019 v době od 9. 00 do 16.00 hodin 

nebo v náhradním termíu 9. 5. 2019 v době od 14:00 do 16:00 hodin. 
U zápisu předložíte k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného 

zástupce dítěte. U cizinců také potvrzení o pobytu v ČR. 

Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně dostavit k zápisu dítěte na školní rok 2019/2020 a 

pověří tím jinou osobu, je nutné vystavit této osobě ještě zmocnění k zastupování v této 

činnosti. 

Žádosti budou posouzeny podle kritérií vydaných Mgr. Miroslavou Krčovou, ředitelkou 

Mateřské školy Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260, na školní rok 2019/2020 . 

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může 

seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy 

dne 21. 5. 2019 v době od 13:00 do 16:00 hodin. 
Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 písm.a),§165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 

zákona č.561/2004 v platném znění ( školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. 

( správní řád) 

Od 29. 5. 2019  budou po dobu 15 dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení na budově 

Mateřské školy Dr. Beneše 260 v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi a na 

www.mslimanovavila.cz  podle přidělených registračních čísel. 

Zákonní zástupci přijatých i nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí v písemné 

podobě, osobně do vlastních rukou dne 29. 5. 2019 v 16:00 hodin na schůzce rodičů 

v budově mateřské školy. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným 

zástupcům zaslána písemně do vlastních rukou. 

Od následujícího dne po převzetí rozhodnutí běží lhůta na odvolání, která je na 

rozhodnutí uvedena. 
Mgr. Miroslava Krčová 

ředitelka Mateřské školy Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 

Vydáno dne 1. 4. 2019 
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