
INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 
 
 

Vážení rodiče, 

jako uprchlíci před válečným konfliktem z Ukrajiny můžete pro vaše dítě podat přihlášku do 

mateřské školy. Všechny informace naleznete na našich internetových stránkách nebo mne 

kontaktujte. Naši školku si můžete prohlédnout na videu na našich stránkách: 

https://www.ms-slunecnice.cz 

 

Formuláře k přihlášení jsou ke stažení na webových stránkách:  

https://www.ms-slunecnice.cz 
 

Zápis proběhne dne 8. 6. 2022 od 9. do 12. a od 13. do 17 h v areálu Mateřské školy, 

Milánská 473, Praha 10, vstup a místo budou označeny. Přítomen bude i tlumočník. 

Podání je možné učinit pouze v daném termínu a způsoby podle §37 zákona č. 500/2004 

Sb. Správní řád. 
Upřednostňujeme osobní podání z důvodu okamžitého vyřízení nesrovnalostí, dotazů a 

individuálních doplnění. V případě jiného způsobu podání je možné využít vzdálenou 

komunikaci (např. Česká pošta, Datová schránka), ale pokud nebude podání kompletní nebo 

bude chybné, musí být správní řízení zastaveno a budete vyzváni k doplnění. 

 

Postup osobního podání žádosti: 

 Podávat žádost bude pouze jeden zákonný zástupce, může přijít s dítětem. 

 Podání proběhne – vstup a místo budou označeny. 

 Návštěvníky žádáme o trpělivost, pokud přijde více žadatelů najednou.  

 

Dřívější podání není možné. V případě onemocnění kontaktujte ředitelku školy, která 

s vámi domluví náhradní termín podání nebo využijte jiný způsob podání než osobní. 

Souhrnný postup a další podrobnosti naleznete v závěru informací. 

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 17. 6. 2022 na webových stránkách školy a na 

venkovní vývěsce naší MŠ. 

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a 

Horní Měcholupy). 

 

ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona): 
Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat 

oprávněnost pobytu svého a dítěte na území České republiky. Oprávněnost pobytu na 

území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu (např. 

vízum na více než 90 dní). 

Děti s odlišným mateřským jazykem mohou mít při vzdělávání v naší MŠ podporu ve výuce 

češtiny a další péči. 

POSTUP ZÁPISU - SOUHRN: 
1) Pečlivě si přečíst informace o zápisu 
    v případě nejasností kontaktovat MŠ mailem nebo telefonicky. 

 

https://www.ms-slunecnice.cz/
https://www.ms-slunecnice.cz/


2) Osobně se dostavit 8. 6. 2022 v určené době s vytisknutými a vyplněnými formuláři a 

originály osobních dokladů. Případně podat žádost jiným uvedeným způsobem. 

Doklady: 

 pas či vízum rodiče, rodný list a vízum dítěte 

nutné povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní a prokázání postavení 

uprchlíka dokladem dítěte 

 pro děti se spec. vzděl. potřebami navíc vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy 

 

Formuláře: 

 Formulář „Přidělení reg. čísla“ vytisknout a oba rodiče podepsat (jsou-li v ČR). 

 Formulář „Žádost o přijetí“ vyplnit, vytisknout a jeden rodič podepsat. 

 Formulář „Evidenční list“ vyplnit, vytisknout, oba rodiče podepsat a musí ho potvrdit 

lékař. Všechny formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách školy. 

 

 

3) Sledovat od 17. 6. 2022 webové stránky školy nebo venkovní vývěsku, kde budou 

     zveřejněna registrační čísla přijatých dětí.  

 

4) Dostavit se na schůzku rodičů přijatých dětí uprchlíků z Ukrajiny dne 22.6. v 17 h. 

     Schůzka je určena pouze rodičům!   

     Přítomen bude tlumočník, od září si rodiče překlady již zajišťují sami. 

  

     Přijetí písemně vystavujeme pouze na vyžádání.  

     Nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou. 

 

 

          

Informace a dotazy na tel. 274 867 576 v prac.dny 8 – 14h.       

                                                         

Mgr. Blažena Kobrová, ředitelka školy 

 


