
 

 

Zápisy do mateřských škol – květen 2019 

Souhrnné informace k zápisům do mateřských škol v Praze 12 

Veškeré níže uvedené informace v podrobném znění naleznete na https://www.praha12.cz/information-for-

foreigners/  

Publikace „Mateřské školky 2019-2020“  

Městská část opět připravila informační publikaci o mateřských školách, jejichž je zřizovatelem. Publikace mj. 

obsahuje údaje o vzdělávacích programech jednotlivých mateřských škol, nabízených kroužcích a partnerech, s nimiž 

školy spolupracují.  

Spádové obvody jednotlivých mateřských škol  

Spádovým obvodem všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 je celá městská část Praha 12.  

Dny otevřených dveří v mateřských školách  

Dny, kdy lze zvolenou mateřskou školu navštívit, prohlédnout si její prostředí, promluvit si s pedagogy a získat 

odpovědi na dotazy. 

Elektronický předzápis  

Elektronický předzápis zjednoduší pro rodiče proces zápisu dětí. Pro předzápis dětí do mateřských škol je spuštěna 

internetová aplikace zjednodušující pro rodiče zápis do mateřské školy. Aplikace bude otevřena pro předzápis od 10. 

dubna do 13. května 2019. Letáček s informacemi je zveřejněn na internetových stránkách městské části Praha 12 

v české, ruské a vietnamské verzi.  

Termíny zápisů v mateřských školách   

Zápis do mateřských škol bude probíhat ve dnech 14. 5. 2019 a 15. 5. 2019 vždy od 13 do 17 hodin. Žádosti je 

možné vytisknout spolu s dalšími dokumenty v aplikaci Elektronický předzápis, stáhnout z internetových stránek 

jednotlivých škol nebo si je vyzvednout v papírové podobě ve dnech 25. 4. 2019, kdy většinou je možné si 

mateřskou školu i prohlédnout. Letos je poprvé zpřístupněn elektronický předzápis, mající za úkol zjednodušit 

zapisování do škol. Lze si například zarezervovat konkrétní čas při zápisu, kdy se po dohodě se školou rodič dostaví.  

Povinné předškolní vzdělávání  

Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dovrší pěti let věku.  

Náležitosti, které je nutné doložit při zápisu  

Průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě dětí, na něž se nevztahuje povinné předškolní 

vzdělávání, potvrzení o řádném očkování dítěte od lékaře (nebo potvrzení o trvalých kontraindikacích). Děti 

s odkladem povinné školní docházky doloží rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky. 

Škola v konkrétních případech může požadovat i další doklady. Přítomnost dítěte při odevzdávání přihlášek není 

nutná, je ale vhodnější. Je vhodné se také se školou dohodnout o případné potřebě podpůrných opatření pro dítě. 

Děti s odkladem povinné školní docházky 

Děti, které mají schválený odklad povinné školní docházky, se mohou nadále vzdělávat v mateřské škole, nebo 

mohou využít přípravné třídy otevírané základními školami právě pro děti s odkladem povinné školní docházky.  

Základní školy MČ Prahy 12, které otevírají přípravnou třídu: ZŠ a MŠ ANGEL, ZŠ prof. Švejcara, ZŠ Rakovského, ZŠ a 

MŠ Smolkova, ZŠ Zárubova, ZŠ T. G. Masaryka.   

MČ Praha 12, OŠK 


