
Mateřská škola Březina, okres Mladá Boleslav 

Březina 94, Loukov 294 11 

IČO:71221247 

 

Čj.: 3/2023 

Věc: oznámení termínu přerušení provozu Mateřské školy Březina a termínu provozu 

náhradních okolních mateřských škol v červenci a srpnu školního roku 2022/23 

Dne: 1.2.2023 

                                                     Oznámení 

Ředitelka Mateřské školy Březina, okres Mladá Boleslav, Březina 94, 294 11 po dohodě 

se zřizovatelem v souladu s vyhláškou č. 14/2005 § 3, o předškolním vzdělávání, v platném 

znění, oznamuje zákonným zástupcům dětí docházejících k předškolnímu vzdělávání do 

Mateřské školy Březina 94, Loukov 294 11 termín přerušení provozu ve výše uvedené 

mateřské škole v měsících červenci a srpnu školního roku 2022/23: 

                 

                          přerušení provozu od 3.07.-7.07.23 a od 17.07- 31.8.2023  

                                                    

Zároveň nabízí zákonným zástupcům ve spolupráci se zřizovateli mateřských škol Všeň, 

Příšovice a Doubrava možnost umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání v době přerušení 

provozu Mateřské školy Březina v červenci a srpnu 2023 do výše jmenovaných mateřských 

škol. 

 

         Rozpis provozu mateřských škol Doubrava, Březina, Všeň, Příšovice                              

                                           v červenci a srpnu 2023: 

 

1. týden – 03.07. - 07.07.2023 - MŠ Doubrava i pro okolní MŠ 

2. týden - 10.07. - 14.07.2023   - MŠ Březina i pro okolní MŠ 

3. týden - 17.07. - 21.07.2023 -   všechny MŠ uzavřeny 

4. týden - 24.07. - 28.07.2023 -   všechny MŠ uzavřeny 

5. týden - 31.07. - 04.08.2023 -   všechny MŠ uzavřeny  

6. týden - 07.08. - 11.08.2023 -   MŠ Všeň i pro okolní MŠ 

7. týden - 14.08. - 18.08.2023 -   MŠ Příšovice i pro okolní MŠ 

8. týden - 21.08. - 25.08.2023 -   MŠ Loukovec i pro okolní MŠ 

9. týden - 28.08. - 01.09.2023 -   všechny MŠ přípravný týden 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Svobodová     Marcela Janšová  

starostka obce Březina     ředitelka školy 

 

 

 



Mateřská škola Březina, okres Mladá Boleslav 

Březina 94, Loukov 294 11 

IČO:71221247 

 

Čj.: 4/2023 

 

Věc: vyhlášení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23, 

vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou – červenec + srpen 2023   pro 

děti z MŠ Všeň, Příšovice, Březina, Loukovec 

 

Dne: 1.2.2023 

 

Ředitelka Mateřské školy Březina, okres Mladá Boleslav, Březina 94, 294 11 v souladu se 

zákonem č. 561/2014 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlášky č. 14/2005 o předškolním 

vzdělávání v platném znění a po dohodě se zřizovatelem  

 

          vyhlašuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské   

                        školy Březina 94, 294 11 Loukov,  

 

                     -    pro školní rok 2022–2023  

                     -    a na dobu určitou od 10.7.-14.7. 2023 

                                                  

                                                   a to na   

            

 03.05.2023 od 10:00 do 14:00 hod. v mateřské škole Březina 

 
 
Informace pro účastníky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání: 

- zákonný zástupce dítěte předá ve stanovený den a čas zápisu vyplněnou žádost a 

evidenční list potvrzený pediatrem /ke stažení na www.msbrezina.cz 

- po zaevidování žádosti bude žadateli přiděleno registrační číslo 

- výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly na 

www.msbrezina@centrum.cz dne 15.05.2023 

- k výsledkům přijímacího řízení se zákonný zástupce může vyjádřit do 10 dnů od 

zveřejnění výsledků přijímacího řízení u ředitelky školy, a to písemnou formou 

- kladná rozhodnutí se zveřejněním považují za předaná 

- záporná rozhodnutí budou doručena poštou 

 

 

 

                                                                       Marcela Janšová  

ředitelka školy 

 

                     

 

                

 

 

http://www.msbrezina.cz/


Mateřská škola Březina, okres Mladá Boleslav 

Březina 94, Loukov 294 11 

IČO:71221247 

 

 

 

Žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy Březina, Březina 94, 294 11 Loukov 
 

 

 

- na dobu určitou od 10.7. do 14.7.2023          

 

 

Jméno dítěte                       …………………………………………………………… 

  

Datum narození                   …………………………………………………………… 

 

Trvalé bydliště                     …………………………………………………………… 

 

 

 

Zákonný zástupce, který podává žádost: 

 

Jméno                                    …………………………………………………………… 

 

Trvalé bydliště                      …………………………………………………………… 

 

Telefon                                   …………………………………………………………... 

 

 

 

Datum  ……………………………Podpis   …………………………………………… 

 

 

Žádost převzala a zaevidovala pod registračním číslem    ………../2023 

 

                                                                                                

 

                                                             

 

V Březině, dne …………………..podpis  ……………………………………………..         
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