
INFORMACE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2021/2022 

Upřesnění s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a mimořádná opatření vlády ČR a 
MŠMT  

Zápis k předškolnímu vzdělávání se ve všech MŠ zřízených MČ Praha 10 uskuteční ve dnech  
5. 5. 2021. 
Dle opatření MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí a pokud možno se maximálně 
omezí také přítomnost jejich zákonných zástupců v MŠ. 

Elektronický předzápis od 6.4.2021 do 4.5.2021 rodiče se nejdřív elektronicky předzapíš 
www.elektronickypredzapis.cz – stačí vyhledat naší MŠ a předzapsat se do ní, vytisknou si 
žádost a do 5.5.2021, budou podávat žádost se všemi náležitostmi, jedním ze 4 způsobů 
uvedených níže: 

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů do 5.5. 2021: 
1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID 
školní datové schránky je x49kxj6  
 
2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail msomska@volny.cz; žádost musí být 
opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce 
 
3. poštou 
 
4. osobním podáním v MŠ Omská dne 4.5.2021 a 5.5.2021 od 13 – 17hod. U vchodové branky, 
bude připravena schránka, kam rodiče vloží vyplněné formuláře.  
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se domluvte 
s vedením školy telefonní číslo 734 871 347. 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy: 

Potvrzení od lékaře ( druhá strana žádosti ) 

Kopie Rodného listu dítěte 

Kopie OP jednoho z rodičů 

Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných 
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 
 
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek  MŠ 
nebo si je osobně po telefonické domluvě  vyzvednout v MŠ Omská, tel 724 540 569 
 
Rekapitulace: 

http://www.elektronickypredzapis.cz/


Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis - www.elektronickypredzapis.cz , který 
bude aktivní v době od 6. 4. 2021. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ, vytisknou si žádost 
o přijetí, přiloží potřebné přílohy a odešlou do MŠ jedním ze čtyř způsobů uvedených výše. 

Rodiče následně emailem obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo/kód dítěte, pod kterým 
budou zveřejněny výsledky zápisu.  

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné 
rozhodnutí. 
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách www.omskaskolka.cz pod 
registračním číslem či kódem dítěte a u vstupu do MŠ.  
V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do druhé MŠ a do obou 
MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ pro školní rok 2021/2022 („zápisový lístek pro 
předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere. 
Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v 
dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.  
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty 
nebo soukromé datové schránky. 
 
 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
pro školní rok 2021/2022  
Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Omská 6/1354 stanovila níže uvedená kritéria, dle kterých 
bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením zákona 
561/2004 Sb., § 165, ods. 2, písm. b, ve znění pozdějších předpisů.  
Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s 
místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) MČ Praha 10. Zákonný zástupce je 
povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 věku pěti let k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání.  
Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) MČ 
Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne čtvrtého roku věku, 
seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku 
škol a školských zařízení.  
Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu)MČ 
Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku 
věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu 
dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  
 
 
Tato kritéria nabývají platnosti 1.března 2021 
 
 
V Praze dne 1.3.2021 
 
 
Ing.Dita Škopánová 
  ředitelka školy 

http://www.elektronickypredzapis.cz/


 

 

 


