
Zápis 2021/2022  
 
Spádovost podle ulic je zrušena, rozhodující je trvalý pobyt dítěte na území MČ P5  
 
Elektronický zápis začíná dne 1. 4. 2021 
 
Vzhledem k současné epidemiologické  situaci v ČR bude zápis do MŠ probíhat 
pokud možno bezkontaktně 
 
I.část zápisu: bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace 
https://zapisdoms.praha5.cz/ - vyplňte a vygenerujte žádost 
 
 
II. část zápisu:  doručte žádost jedním z těchto způsobů: 
 
a) do datové schránky školy - mrrirg7 
 
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) -     

zasílejte na vedoucims@zsgraficka.cz 
 
c)  poštou - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, Praha 5, 

150 00 (Předmět: zápis do MŠ) 
 
d) osobní podání - pouze po předchozí domluvě 732 303 364, ale PREFERUJTE prosím 

jednu z předešlých možností!!! 
 
Přihlášky musí být podány nejpozději k datu zápisu (4. 5. 2021) 
 
 
Dokumenty, které přiložíte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Grafická: 
 
- potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno 
 
- rodný list dítěte - kopie/scan 
 
-trvalý pobyt dítěte – výpis z evidence obyvatel nebo OP dítěte 
 
-cizinci doloží povolení k pobytu dítěte 
 
 
 
 
V případě odvolání opatření MŠMT se budou žádosti odevzdávat i osobně 
 
3. 5. 2021    9:00 – 11:00, 13.00 – 17:00h 
 
4. 5. 2021   10:00 – 12:00h 
 
 

https://zapisdoms.praha5.cz/
mailto:vedoucims@zsgraficka.cz


 
 
 
Vezměte s sebou 
.přihlášku dítěte 
•rodný list dítěte 
•kartičku zdravotní pojišťovny 
•občanský průkaz zákonného zástupce 
•doklad o bydlišti dítěte, občanský průkaz dítěte nebo výpis z evidence obyvatel 
•cizinci doloží povolení k pobytu dítěte 
 

Kritéria pro přijetí ve školním roce 2020/2021 naleznete https://zapisdoms.praha5.cz/ 

 

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ 

•umět si říct co chce - potřebuje, 

•komunikovat 

•spolupracovat při oblékání a svlékání 

•nenosí pleny /ani při odpočinku/ 

•obouvat a vyzouvat obuv 

•dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu pít z hrnku –skleničky 

•samostatně používat toaletu 

•umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít 

•ujít kratší vzdálenost 

https://zapisdoms.praha5.cz/

