
 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
Zápis proběhne ve dnech 3. až 7. května 2021 distančním 

způsobem (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců) v mateřské 

škole. 

 

 
Vzhledem k současné situaci a v souladu s Metodickým doporučením MŠMT proběhne zápis 

do MŠ následovně: 

 

 

 

Podání žádosti o přijetí je možné nejpozději 7. května 2021 do 12:00 hodin a to následujícím 

způsobem: 

 

1. Žádosti o přijetí podávejte elektronicky (preferujeme vyplnění žádosti v aplikaci Zápis 

do MŠ https://zapisdoms-praha.praha.eu/, následné vytisknutí a podání přihlášky 

požadovaným způsobem, viz níže), (další variantou je formulář: Zápis do MŠ 2021, 

Žádost o přijetí do MŠ: https://www.zs-kolodeje.cz/informace-ms/) 

a. přes datovou schránku školy: c73mehc 

b. emailem S ELEKTRONICKÝM PODPISEM, v případě nepodepsané žádosti 

bude žádost vrácena (materskaskolakolodeje@gmail.com) 

 

2. Poštou: ZŠ a MŠ Koloděje, Lupenická 20, Praha 9, 19016 

 

3. Osobně do schránky školy na bráně areálu ZŠ 

Informace k přílohám žádosti 

 

1. Kopie rodného listu dítěte – k žádosti o přijetí přiložte prostou kopii rodného listu 

dítěte, který bude součástí spisu 

 

2. Doložení řádného očkování dítěte – tuto povinnost zákonný zástupce dokládá 

potvrzením praktického dětského lékaře (formulář je dostupný společně s žádostí 

v aplikaci Zápis do MŠ https://zapisdoms-praha.praha.eu/, tento způsob 

preferujeme), (další variantou je formulář: Zápis do MŠ 2021, Vyjádření lékaře: 

https://www.zs-kolodeje.cz/informace-ms/) 
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Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě platných kritérií 10. 5. 2021. (Zápis do MŠ 

2021, Kritéria pro přijetí: https://www.zs-kolodeje.cz/informace-ms/) 

 

Zveřejnění výsledků – 10. 5. 2021, odpoledne - ihned po sestavení pořadí uchazečů na webu 

ZŠ a MŠ (Zápis do MŠ 2021, https://www.zs-kolodeje.cz/informace-ms/) a na nástěnkách 

v areálu ZŠ a MŠ Koloděje. 

 

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí bude vydáváno obratem a rozesíláno poštou s doručenkou. 

 

 

 

Pro přijaté uchazeče bude v červnu uskutečněna informativní schůzka. 

 

 

S díky za pochopení mimořádných opatření a s pozdravem. 

 

 

9. 3. 2021 

 

 

 

 

          Mgr. Zdeněk Dolanský 

          ředitel školy 
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