
 

Fáze 1 

Vydávání žádostí 

1. 4. 2022 – 3. 5. 2022 

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol zřizovaných Městskou části 
Praha 5 budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto 
systémem. 

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí 
anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému 
osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu 
žádosti). 

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v 
období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období. 

I. Elektronické vydání žádosti 

Na internetové adrese:  
https://zapisdoms-praha5.praha.eu 
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. 

Nastavení internetového prohlížeče 
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč 
(Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní 
prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a 
povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný 
internetový prohlížeč. 

II. 

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti 
požádat odbor školství, kde vám rádi pomohou. 

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. 

 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188 
 1. patro, č. dv. 117 - Terezie Valoušková, tel. 257 000 459 

  

Důležité informace (shrnutí): 

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v 
průběhu správního řízení. 

https://zapisdoms-praha5.praha.eu/


Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do 
mateřské školy. Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte 
v této fázi mateřskou školu kontaktovat. 

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), 
které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu 
EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo 
pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit 
obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo 
pojištěnce. 

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo mateřskou školu, nezapomeňte s sebou vzít 
průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy. 

Fáze 2 

Příjem vyplněných žádostí 

2. a 3. května 2022 

Zápis bude probíhat takto: 

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu na jednotlivých mateřských školách v době 
stanovené ředitelkami MŠ. 

 Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová 
aplikace. 

 Do mateřské školy s sebou přineste řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení 
od lékaře a souhlasu s ověřením místa trvalého bydliště dítěte, rodný list a 
průkaz zdravotního pojištění dítěte, Váš občanský průkaz. 

V případě mimořádných opatření zavedených z důvodů epidemie Covid-
19 bude zápis do MŠ probíhat bezkontaktně, a to následovně: 

 Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová 
aplikace. 

 Do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře 
a souhlasu s ověřením místa trvalého bydliště dítěte, kopii rodného listu a 
průkazu zdravotního pojištění dítěte. 

  

Doručení žádosti proveďte jedním z těchto způsobů:  

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) 

3. poštou 

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zakonným zástupcem dítěte je 
nezbytné organizovat přijetí žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu 



pohybu osob v prostorách školy - způsob stanoví ředitel školy - 2. 5. a 3. 5. 2022 viz 
stránky jednotlivých škol. 

  

Osobní podání dle - Nařízení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 247 - II./c za dodržení 
podmínek stanovených v tomto Nařízení vlády uvedených v bodu I. 

Podání datovou schránkou - datová schránka žadatele je fyzické osoby, ne 
právnické. 

Pokud bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem 
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze 
strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Fáze 3 

Vyhodnocování žádostí 

V souladu s ustanovením § 36 zákona  
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu stanoveném ředitelkou(em) školy v budově 
mateřské školy, kam jste podali žádost o přijetí, o čemž budou informováni odpovědným 
pracovníkem mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů 
poskytnutých v žádosti: 

 e-mailem, 
 datovou schránkou, 
 písemným doručením, 
 telefonicky, 
 prostřednictvím SMS. 

Po tomto termínu ředitel(ka) rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené 
mateřské školy. 

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu a na webu příslušné 
mateřské školy. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno nebo 
zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do vlastních 
rukou zákonného zástupce. 

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 
rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území hlavního města Prahy je to Magistrát 
hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu. 
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