
Předávání žádosti 3.5. – 4.5. 2021 
 

a) Místo osobního předání – budova OP Naskové, Naskové 1214/5, v pondělí 3.5. a úterý 4.5. 

Aby bylo osobní předání Žádostí co nejméně časově náročné a zamezilo se velkému 

shlukování osob, prosím, využijte reservačního systému.   

b) Poštou v termínu 3.5. – 4.5. 2021 s podacím razítkem na adresu školy: MŠ „Slunéčko“ Praha 5 

– Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace, Beníškové 988/3, Praha 5, 150 00 

c) Datovou schránkou, která musí být fyzické osoby – v termínu 3.5. – 4.5. 2021 na adresu 

datové schránky naší mateřské školy: fp3kzb5 

d) Emailem – v termínu 3.5. – 4.5. 2021, s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) 

zaslat na adresu: reditelka@msslunecko.cz 

• Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít internet nebo tiskárnu, mohou požádat o 
pomoct kontaktní místa, která pro účel Zápisu zřídil ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 

14. října 1381/4, 150 22 Praha 5: 

• 1. patro, č. dveří 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303 

• 1. patro, č. dveří 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188 

• 1. patro, č. dveří 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459 

• Vzhledem k situaci pouze po předchozím telefonickém objednání. 

Co s sebou přinést k Zápisu do mateřské školy: 

• Řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

• Potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování 

• Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte 

• Rodný list dítěte 

• Kartičku pojišťovny dítěte 

• Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložte kopii 
Doporučení  

• Potvrzení trvalého bydliště dítěte – může být jeho občanský průkaz, a nebo Souhlas 
s ověřením trvalého bydliště dítěte 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů 2021 

Co všechno přiložit v případě zaslání Žádosti poštou, emailem, datovou schránkou: 

• Řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

• Potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování 

• Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte 

• Rodný list dítěte 

• Kartičku pojišťovny dítěte 

• Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložte kopii 
Doporučení  

• Potvrzení trvalého bydliště dítěte – může být kopie jeho občanský průkaz, a nebo 
Souhlas s ověřením trvalého bydliště dítěte 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů 2021 

Pokud je zákonný zástupce v období 3.5. a 4.5. 2021v karanténě nebo v izolaci, kontaktuje 
neprodleně ředitelku školy a domluví si náhradní termín doručení přihlášky k předškolnímu 
vzdělávání – nejpozději dne 16.5.2021. 
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