
 

Základní škola a mateřská škola Neslovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Hlavní 71, 664 91 Neslovice,  

tel. 739 575 938, e-mail: odehnalovaL@zsneslovice.cz 

 

 
 
Vážení rodiče,  

 

zdravíme Vás domů a posíláme aktuální informaci z MŠ. 

 

Dle pokynů z Ministerstva školství a po domluvě se zřizovatelem bude výše školného za 

měsíc březen ponížena podle počtu dnů, kdy byla školka otevřená, činí tedy 150 Kč za 

celodenní docházku v březnu. Za měsíc duben se školné nebude platit. Měsíc květen by se 

platil opět až od doby otevření školky. Veškeré přeplatky budou převedeny na Vašem účtu do 

dalších měsíců. 

O  obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020 Vás budeme kontaktovat v 1. polovině května, 

až po vydání manuálu k otevření škol, který má být předložen do konce dubna. 

 

Zápis do 1.třídy ZŠ Neslovice, ZŠ Tetčice a přípravné třídy probíhá, pokud máte ještě nějaké 

nejasnosti, neváhejte se zeptat.  

 

Blíží se nám zápis do MŠ. Podle nejnovějšího pokynu z Ministerstva školství, bude zápis 

probíhat v době od 2. do 16. května bez přítomnosti dětí i rodičů.  

 

Pokud máte doma sourozence, kterého budete nově hlásit do MŠ, v příloze posílám 

informace k zápisu a aktualizovanou přihlášku. Prosím, vytiskněte si tuto nejnovější verzi 

přihlášky (z 20.4.2020) a případné staré nevyplňujte!  

 

Děti, které jsou do MŠ přijaty na tento školní rok 2019/2020, už žádnou novou přihlášku 

nevyplňují.   

 

Aktualizovaná žádost i pokyny k zápisu do MŠ jsou na stránkách školy – www.zsneslovice.cz 

 

V nové verzi přihlášky naleznete i "Čestné prohlášení k očkování", které je nouzovou 

variantou pro případ, že by Vám pediatr nemohl vydat vyjádření o zdravotním stavu dítěte.  

 

K tomuto čestnému prohlášení musíte doložit kopii očkovacího průkazu.  

 

Možné způsoby odevzdání přihlášky naleznete v přiloženém dokumentu.  

 

Stále platí, že do školky jsou přijímány děti, které absolvovaly povinné očkování a jsou 

hygienicky samostatné a schopné se vzdělávat. 

Pokud budete mít nějaké dotazy k tomuto zápisu, ozvěte se.  

 

S pozdravem 

 
   

   

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

                                                                                           Mgr. Lenka Odehnalová 

                                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ 

 



 

 

 


