
Podrobný návod k zápisu do MŠ: 

 

Co je třeba doručit škole? 

- Přihlášku ke vzdělávání 1x (rozdílná přihláška dítěte do 4 let a do 5 let z důvodu povinné 

předškolní docházky a povinného očkování) 

- Doporučení ŠPZ nebo předběžné doporučení Školského poradenského zařízení (ŠPZ) 1x 

- Dokument „Informace a registrační číslo“ 2x (1x pro školu, 1x pro zákonného zástupce) 

- Dokument „Poučení ZZ“ 2x (1x pro školu, 1x pro zákonného zástupce) 

- Kopie rodného listu 

OZNAČENÉ DOKUMENTY PROSÍM VYPLŇUJTE VE 2 PROVEDENÍ. JEDNO SLOUŽÍ ŠKOLE, JEDNO 

ZŮSTANE VÁM. OBĚ PROVEDENÍ VŠAK POŠLETE NEBO VEMTE S SEBOU. ŠKOLA POTŘEBUJE PODPIS 

VÁŠ A VY POTŘEBUJETE PODPIS ŠKOLY. 

Jak to doručit škole a kdy? 

- Prostřednictví České pošty, DOPORUČENÝM dopisem (nutno odeslat v době od 17.5.2021 do 

18.5.2021) 

- Osobně do schránky školy (17.5. 2021) 

- Osobně v den zápisu do školy (17.5.2021) – přesné časy budou rodičům telefonicky sděleny 

(budete objednaní na čas z důvodu minimalizace osobního kontaktu)  

- Emailem, pouze v případě, že disponujete elektronickým podpisem (dokumenty je třeba 

opatřit autorizovanou konverzí) 

- Datovou schránkou, pouze v případě, že disponujete elektronickým podpisem (dokumenty je 

třeba opatřit autorizovanou konverzí) 

 

!!! Přihlášku zaslanou emailem bez elektronického podpisu je do 5 dnů nutno doložit 

vlastnoručním podpisem. Naskenovaný podpis bohužel neslouží jako dostatečný doklad a 

nemůže být akceptován!!! 

 

Jak vyplnit dokumenty, které stáhnete z webu školy? 

- Přihlášku ke vzdělávání je nutno vyplnit celou, prosíme o vyplnění jak telefonů, tak 

emailových adres. 

- Dokument „informace o sdělování průběhu zápisu“ – VYPLNÍTE POUZE ZAZELENĚNÉ ČÁSTI. 

- Dokument „poučení ZZ“ - VYPLNÍTE POUZE ZAZELENĚNÉ ČÁSTI. V případě nejasností ohledně 

školy zřizované dle §16 jsme Vám s dotazy k dispozici v den zápisu. 

 

Co dělat v případě, že nemáte doporučení ŠPZ? 

Uchazeči, kteří nemají doporučení ŠPZ kvůli zrušení termínu z důvodu uzavření SPC, nám tuto 

skutečnost sdělí – osobně, telefonicky, na lístečku v poslaném dopisu. V dokumentech, které budeme 

zákonným zástupcům odesílat či předávat zpět najdete dokument „Výzva k odstranění vad žádosti“, 

ve kterém budete upozorněni, že „Doporučení“ je nutno doložit do 20 dnů. Pokud to však 

z kapacitních důvodů SPC Veslařská nebude možné, správní řízení týkající se přijetí ke vzdělávání se 

tzv. přeruší USNESENÍM do doby, než Vám SPC dá nový termín a vystaví Doporučení. Poté se řízení 

obnoví a uchazeč bude přijat/nepřijat v co nejbližším možném termínu. 


