Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880,
Předškolní 880/1, 148 00 Praha 4 lČ:70992193
E-mail: hozmanova@mskunratice.cz
Kontakt: 735 129 438

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNRATICE
Školní rok 2020/2021
Vážení rodiče, pro usnadnění zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy využijte
elektronického předzápisu. Než přistoupíte k vyplnění přihlášky, přečtěte
si podrobně veškeré níže uvedené informace. Následně na webových stránkách
www.elektronickypredzapis.cz vyhledejte naši mateřskou školu a předzapište
se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p4-kunratice
(dále Vás program navede, jaké další kroky je třeba podniknout: tisk vyplněné žádosti, tisk
čestného prohlášení k očkování, tisk evidenčního listu. Tyto dokumenty doplníte o níže
uvedenou dokumentaci k zápisu a Vámi vybraným způsobem doručíte do mateřské školy).

Elektronický předzápis bude aktivní od 14. 4. do 30. 4. 2020
Sběr Žádostí o přijetí bude probíhat od 2. 5. do 13. 5. 2020
Jak postupovat před zápisem:
Především si rozmyslete způsob podání žádosti. Přihlášku je možné doručit následujícími
způsoby:
1. do datové schránky školy mateřské školy: ID 6yiktqq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: hozmanova@mskunratice.cz
3. poštou na adresu: Mateřská škola Kunratice, Předškolní 880/1, 148 00 Praha 4 – Kunratice (obálku označte
„Zápis“, neposílejte doporučeně, lze vhodit označenou obálkou i do schránky MŠ)

4. osobní podání: termín pro osobní podání: 12. 5. a 13. 5. od 13:00 hod. do 17.00 hod. Využijí pouze
rodiče, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů zvolit předchozí možnosti. Jeden zákonný zástupce se dostaví
v čase, který si předobjednal v rámci elektronického předzápisu.

Po zvolení způsobu podání žádosti je nutné si připravit a nejpozději do 13. 5.
2020 doručit do mateřské školy následující doklady: kopii rodného listu dítěte,
v případě cizinců povolení k trvalému pobytu, vyplněnou žádost podepsanou
oběma zákonnými zástupci, evidenční list, čestné prohlášení o očkování
s kopií očkovacího průkazu dítěte (potvrzení od lékaře na evidenční list bude
nutné doplnit, pokud ho nedodáte), kopie občanského průkazu rodiče, který
dítě přihlašuje. Přihlášku, evidenční list a čestné prohlášení o očkování
si vyplníte a vytisknete v rámci elektronického předzápisu (nezapomeňte
na pečlivé vyplnění veškerých údajů a kontaktů).
Povinné předškolní vzdělávání: zápis je povinný pro děti, které ve školním roce (pro který
probíhá zápis) dosáhnou věku šesti let!!!

Případné dotazy týkající se zápisu zodpovíme: Kontakt: 735 129 438
E-mail: hozmanova@mskunratice.cz

V Praze dne 7. 4. 2020

Mgr. Alice Hozmanová, ředitelka MŠ

