
Žádost o přijetí dítěte v době hlavních prázdnin do předškolního zařízení 

Spis značka  

Převzala  

Dne  

Zákonný zástupce dítěte 

 

Jméno, příjmení ………………………………………………………………………………………………………….. 

Bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ……………………………………. 

 

Ţádám o umístění dítěte  

 

Jméno, příjmení ………………………………………………… Datum narození …………………………… 

Bydliště ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Do mateřské školy / název MŠ/………………………………………………………………………………... 

V termínu od ………………………………………….2022  do ……………………………………………2022 

Dítě je přijato k pravidelné docházce v Mateřské škole Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Dr.Beneše 260. 

 

Další sdělení zákonného zástupce:  

Očkování dle zákona:   ANO   -   NE  * nehodící se přeškrtněte 

Alergie:    ANO  –    NE  * nehodící se přeškrtněte, pokud ANO, vypište na co 

 

Identifikace osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat: * uveďte jméno a příjmení 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                  

                                                        ……………………………………………………………… 

                                                                                                                      

                                                               podpis zákonného zástupce dítěte 

  

 

 

  V …………………………………dne …………………2022                        

 

 



MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, 

DR. BENEŠE 260 
 

Provoz mateřských škol o hlavních prázdninách 
 

 

4.7. – 15.7.2022 18.7. – 29.7.2022 1.8. – 12.8.2022 15.8. – 26.8.2022 29.8. – 31.8.2022 

MŠ Riegrova 

Brandýs n/L 

MŠ Pražská 

Brandýs n/L 

MŠ Beneše 

Stará Boleslav 

MŠ Dvořákova 

Stará Boleslav 

Přípravný týden, 

provoz pro 

přihlášené děti ve 

všech MŠ 

 

 

1. Umístění dětí do naší MŠ v době od 1. 8.  – 12. 8. 2022 a v době 
přípravného týdne od 29. 8. - 31. 8. 2022 –  si rodiče stáhnou přihlášku 
k prázdninovému provozu v sekci Dokumenty na webu školy nebo 
vyzvednou u třídních učitelek a vyplní. Vyplněnou odevzdají v MŠ ve 

třídě /osobně / od 19.4. do 15. 5. 2022. 

 
2. Umístění dětí z naší MŠ do jiných MŠ v Brandýse n. L. – Staré 

Boleslavi -  

rodiče stáhnou přihlášku k prázdninovému provozu v sekci Dokumenty  

na webu školy nebo vyzvednou u třídních učitelek a vyplní (na každou 

školu zvlášť). 

Vyplněnou odevzdají v MŠ (osobně) od 19.4. do 15. 5. 2022. 

 

Vyplněnou žádost musí potvrdit ředitelka Mgr. Miroslava Krčová 

 

Přihlášky do jiných mateřských škol předá ředitelka. 

 

Prosíme, respektujte reţimy jednotlivých škol, jedná se hlavně  

o ranní příchody.  
 

 

. 

 
Ve Staré Boleslavi 31. 1. 2022                                    Mgr. Miroslava Krčová, ředitelka 


