
zapisyms.pardubice.eu

Z důvodu mimořádných opatření v ČR bude organizace zápisů k předškolnímu vzdělávání 

letos odlišná a proběhne v souladu s opatřením MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 

2020/2021: http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

I.fáze zápisu - vyplňování přihlášek zůstává stejné – vyplnění rodičem v aplikaci 

zapisyms.pardubice.eu v termínu od 20.4.2020 do 12.5.2020 

ZMĚNA je u potvrzení přihlášky lékařem. Potvrzení od lékaře není potřeba.  

Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doloží kopii 

celého očkovacího průkazu. Očkovací průkaz následně ředitelka MŠ porovná s očkovacím 

kalendářem.  

II. fáze zápisů – tj. sběr žádostí 

Bude organizováno bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Příjem žádostí PRODLUŽUJEME – od 11.5.2020 do 15.5.2020 
             8:00–12:30 13:00–16:00 

Podání žádostí je možné: 

• datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv pracovní) 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail) 
• poštou – doporučujeme zaslání doporučeně 
• osobním podáním - vhození v zalepené obálce označené slovem "Zápis" do schránky 

umístěné na vyznačeném místě školy po vstupu do areálu. Schránka je označena 
slovem PODATELNA. Bude zajištěn dohled a průběžný výběr schránky. 

Doporučujeme a preferujeme podání žádosti bez osobní přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců ve škole  

K podepsané žádosti doložte: 

- kopii rodného listu dítěte, 

- kopii očkovacího průkazu (z kopie musí být zřejmé jméno dítěte a povinná očkování),  

- doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - 

např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu, 

- případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k 

objetu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

Pokud budete mít nějaké přání (paní učitelka, kamarádi... ), přiložte k žádosti na 
zvláštním papíře.  

Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v areálu školy, vstupujte 
prosím jednotlivě a s odstupy. 

Konkrétní informace  na tel. č. 604 816 068 

Korfová Miloslava - ředitelka 
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