
 
 
 
  
DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ U Uranie (s pracovišti Na Maninách, U Pergamenky a Ortenově nám.) - 
podává se jen jedna žádost. 
Milí rodiče, v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez 
osobního kontaktu s dětmi.  
  

1. Elektronický předzápis 

od 12. 4. do 25. 4 2021 ELEKTRONICKY 
Zápisy pro předškolní vzdělávání v Městské části Praha 7 pro školní rok 2021/2022 

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/materske-skoly/zapis-do-materske-skoly/ 
  

Elektronický předzápis na webu - www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní zde si zároveň 
zarezervujete čas osobního předání podkladů v MŠ.   

 
                                                             https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-u-uranie    
 
                                                 

 

2. PODKLADY 

                                                                                    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte 

 Evidenční list – potvrzený lékařem !!!!   
                                                                                                    Doložení řádného očkování dítěte 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít 
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání. 

U dítěte s žádostí o individuální vzdělávání – Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání   

 
 



 

3. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ POUZE V TERMÍNU 4. – 5. 5. 2021 !!!!!!!!!! 
 

podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

 

OSOBNĚ PŘEDAT VE ŠKOLE: 
  

4. - 5. 5. 2021 od 9.00 do 11.30  a od 12,30 do17.00 hodin, kontrola podpisů a kontaktů zákonných zástupců 
(Evidenční list, Žádost a rodný list dítěte) doneste osobně v rezervovaném čase (čas si rezervujete 
v elektronickém předzápisu, nebo po telefonickém kontaktu s paní asistentkou ředitelky Zuzanou Strakovou 
na  tel. číslo: 777 460 706. Od 27. 4. – 30. 4. 2021 v čase od 8,00 – 13,30hodin. 

• Doneste osobně na adresu MŠ U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00, Praha7 (vstup provozním vchodem 
z ulice U Pergamenky). 

•  

DATOVOU SCHRÁNKOU: 
 
  

Poslat všechny vyplněné podklady, kontrola podpisů a kontaktů zákonných zástupců (Evidenční list a Žádost, 
přiložit scan (foto) rodného listu  

do datové schránky školy   
vuk5yk7 

  
 
 
 
  

E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM 
PODPISEM: 

Poslat všechny vyplněné podklady, kontrola podpisů a kontaktů zákonných zástupců (Evidenční list a Žádost) 
opatřené elektronickým podpisem a scan (foto) rodného listu. 
na e-mail : reditelka@msuranie.cz 

 
 

 
  POŠTOU: 

 
 
 
 
 

Rozhodující je datum podání na poštu. 
Vyplnit všechny podklady- Evidenční list a Žádost (kontrola podpisů, kontaktů zákonných zástupců), přiložit 
kopii rodného listu, poslat poštou na adresu školy: 
Mateřská škola U Uranie, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7 

•  
  

4. Zaslání registračního čísla zákonnému zástupci  

MŠ zvolí jednu z možností  

- Na emailovou adresu 
- Do datové schránky 
- Na telefonní číslo SMS zprávou 
- Osobně 

 


