
Informace pro rodiče - zápis do mateřské školy 
na školní rok 2023/2024

Pro hladký průběh přijímacího řízení žádáme rodiče, aby využili
elektronický předzápis:

3. 4. - 21. 4. 2023 odkaz na webových stránkách školy - aplikace 
twigsee

www.ms-riegrova.cz

Přijímací řízení do Mateřské školy Brandýs n. L. Stará Boleslav, Riegrova 
1621 :

v

• Osobního podání v MS Riegrova 1621 - termín:
• Rodič bude mít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte

2.5. 2023: 9:00-12:00 a 13:00-16:00
3.5. 2023: 13:00- 16:00

• Dále je možné podání přihlášky datovou schránkou/ hcbx8am/,

• e-mailem s elektronickým podpisem nebo úředně ověřeným podpisem, 
poštou. Termín 2. 5. 2023 -16. 5. 2023 /datum podání na poště nejpozději 
16.5.2023/
v v

• Ředitelka MS potvrdí na e-mail adresu přijetí přihlášky a přidělí 
registrační číslo/prosím o čitelné vyplnění kontaktních údajů v 
přihlášce/.

Výdej přihlášek :
Přihlášku, kritéria k zápisu a zdravotní přihlášku a další tiskopisy si rodiče 
stáhnout na internetové adrese www.ms-riegrova.cz nebo na elektronickém 
předzápisu. www.elektronickypredzapis.cz, či vyzvednou v kanceláři ředitelky 
MŠ od 29.3.2023

v

Vyplní a doručí do MS jedním z daných způsobů tyto tiskopisy, /celkem 5 
dokumentů/

• Přihláška
• Přihláška zdravotní potvrzená dětským lékařem

http://www.ms-riegrova.cz
http://www.ms-riegrova.cz
http://www.elektronickypredzapis.cz


• Ofocený rodný list - pokud bude zákonný zástupce přihlášku posílat 
elektronicky/ kdo přijde osobně přinese originál ke kontrole/

• Tiskopis seznámení s kritérii přijímacího řízení a s termínem nahlédnutí a 
vyjádření se ke spisu pro rodiče

• Tiskopis preference MS

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou Mateřské 
školy Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Riegrova 1621 Mgr. Vladislavou 
Stuchlíkovou k přijímání dětí na školní rok 2023/2024.
Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího 
řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově 
Mateřské školy Brandýs n.L.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 dne 15. května 
2023 v době od 13.00 do 15.00 hodin i telefonicky 326902735.

Vydání rozhodnutí:
Výsledky budou vyvěšeny 31. 5. 2023 po dobu 15 dnů na: 
www.ms-riegrova.cz a na budově MS podle přidělených registračních 
čísel.
Zákonní zástupci nepřijatých dětí, obdrží rozhodnutí v písemné podobě 
poštou, rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá, bude vydáno pouze na 
žádost zákonných zástupců.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí: o termínu vás budeme informovat na 
našich stránkách. Předpokládaný termín konec června.

Přijímání dětí se řídí ustanovením § 34 odst.2, ods.4, § 16 odst.9 zákona č. 561/2004 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský 
zákon ) v souladu se zákonem ě.500/2004 ( správní řád ) ve znění pozdějších novel, §50 
zákona o ochraně zdraví

V Brandýse nad Labem dne 28.02.2023

Mgr. Vladislava Stuchlíková

ředitelka Mateřské školy Brandýs n ,L.- Stará Boleslav, Riegrova 162 
Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Riegrova 1621, Riegrova 1621, 
Brann. L. -Stará Boleslav, 25001, IČ:43754139, ID datové schránky: hcbx8am, 
tel.:326902735, email: info@ms-riegrova.cz
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