Informace k přijímacímu řízení do mateřských škol pro město Brno
Jaké jsou cíle projektu?
Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ
Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ
Zjednodušení administrace vedení MŠ
Poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Zápis pro školní rok 2022/2023 – přihlášky bude možné generovat v termínu od 1. do 30.
dubna 2022.
Elektronické vydávání přihlášky a všechny informace najdete na internetové adrese:
zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
V případě, že nemáte k dispozici internet je možné osobní vyzvednutí přímo v mateřské škole
po telefonické domluvě s ředitelkou školy nebo na odboru školství MMB Brno
Důležitá data:
Sběr přihlášek:
2. a 3. května 2022

Přijímací řízení
od 17. května 2022

Zpětvzetí:
do 24. května 2022

Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace: vypsaná volná místa: 25
JSME FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY
BRNO
Záměrem vzdělávání je maximálně rozvinuté dítě na základě svých možností a zájmů po
všech stránkách. Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení. Ctíme heslo:
"Bez zpětné vazby nemůže probíhat žádné učení, bez hodnocení ano." Pravidla společného
soužití a schopnost vcítění se do druhého podporujeme v rámci komunitních kruhů. Školní
vzdělávací program pro období 1.9.2020 - 31.8.2023 s názvem: "Poznáváme svět!"

Přijímání vyplněných přihlášek
doporučujeme osobní podání v MŠ, eliminujeme tak případné nesrovnalosti a přímo
ověřujeme správnost údajů
v uvedené dny bude probíhat i den otevřených dveří, účast s dětmi vítána
•
•

Pondělí - 2. května 2022 v době 7.00 - 11.00 a 12.30 - 16.00
Úterý - 3. května 2022 v době od 12.30.-14.30

poštou - do jedné obálky vložte žádost o přijetí a všechny doklady potřebné k přihlášce,
rozhodujícím datem přijetí přihlášky je razítko podání nejpozději 3.5.2022
Vážení rodiče, prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět
žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste
rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.
Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 24. 5. 2022 a
toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch mateřských škol, které Vaše dítě nebude navštěvovat.
Děkujeme.

