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POKYNY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
pro školní rok 2021/2022 

 

Vážení rodiče,  
s ohledem na stávající situaci bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 organizován bez osobní přítomnosti dětí 
a zákonných zástupců ve škole dle opatření MŠMT. 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu od 5. května 2021 do 11. května 2021. 
 
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy: 538mrff; 

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: vera.dusova@skoladablice.cz (nelze poslat jen prostý 

email!); 

3. doporučeně poštou, rozhodující je datum podání na poštu; 

4. osobním podáním; po předchozí domluvě se zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání Věrou Dusovou prostřednictvím 

vera.dusova@skoladablice.cz nebo  601 214 825; 

Co bude potřeba k zápisu: 

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 vyplněnou 

a podepsanou zákonnými zástupci. Žádost opatřenou jedinečným registračním číslem vydává-zasílá zástupkyně ředitele pro 

předškolní vzdělávání Věra Dusová (kontakty viz výše). Uvedené registrační číslo bude sloužit i jako informační kód na 

seznamech přijatých a nepřijatých dětí na veřejných místech. 

 Kopie rodného listu dítěte 

 Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře (očkování) a podepsaný zákonným zástupcem (prosíme 

o oboustranný tisk) 

 U cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů 

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy v registru obyvatel MČ Praha 8 - Ďáblice. 
 
Doložení řádného očkování dítěte: 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
 
Další informace: 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se postupuje dle stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské 
škole, Kučerové 532/26, Praha 8 — Ďáblice pro školní rok 2021/2022 vydaných ředitelem školy. 
Nahlédnutí do spisu bude možné dne 18. května 2021 v čase 10.00 – 14.00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele pro předškolní 
vzdělávání Věry Dusové, v místě mateřské školy Kučerové 532/26, Praha 8 - Ďáblice. Výsledky zápisu budou dostupné na webových 
stránkách a ve vývěskách mateřské školy pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 3. června 2021.  
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 23. června 2021 od 17 hodin. Organizace a forma jednání bude zpřesněna 
(s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci prezenčně, nebo distančně).  
 
V Praze dne 12. března 2021 
 
 

 

Věra Dusová 

zástupkyně ředitele pro PV 

 Mgr. Josef Buchal 

ředitel školy 
 

mailto:kancelar@skoladablice.cz
http://www.skoladablice.cz/
mailto:vera.dusova@skoladablice.cz
mailto:vera.dusova@skoladablice.cz
mailto:vera.dusova@skoladablice.cz

