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Zápis do Mateřské školy, Praha 2, 

Slovenská 27 2023/2024  
 

Zápisy do Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 
budou probíhat 2. 5. a 3. 5. 2023 prezenční formou. 

Od 9,00 -11,00 a 13,00 -17,00h po oba dva dny. 

Doklady níže uvedené lze také zaslat 

emailem: zapis@msslovenska.cz 

Datovou schránkou:  

ID datové schránky: e8skxnq 

1. Žádost o přijetí do mateřské školy spolu s dalšími 
dokumenty naleznete na web. stránkách  
https://www.msslovenska.cz/zapis/ 

2. Dokumenty jsou ke stažení v (sekci „zápis“) nebo 
máte možnost vyzvednutí v MŠ (od 3. 4. 2023). 

3. U zápisu je nutná přítomnost zákonného zástupce 
dítěte. Pokud se ze závažných důvodů nemůže 
zákonný zástupce ve stanoveném termínu 
dostavit, je možné pověřit jinou osobu, která 
předloží úředně ověřené zmocnění. 
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4. Vyplněné formuláře nezapomeňte prosím 
podepsat, jinak jsou neplatné! 

5. Informace o možnosti nahlédnout do spisu 
týkajícího se přijímacího řízení svého dítěte. 

Rodiče mohou do příslušného spisu nahlédnout 
vždy ve středu od 13,00 do 14,00h až do doby 
vydání rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí 
dítěte do mateřské školy ve školním roce 
2023/2024. 

6. Informace o uveřejnění seznamu přijatých dětí 
do mateřské školy 2023/2024.  

Rozhodnutí o přijetí bude sděleno na web. 
stránkách https://www.msslovenska.cz/zapis/ pod 

identifikačním číslem žádosti o přijetí po uzavření 
zápisů nejdéle 30 dní po ukončení zápisů 
(zároveň v tištěné podobě vyvěšeno na budově 
školy). 

7. Předání dokumentů 

a)  žádost o přijetí dítěte do mateřské     
 školy ve školním roce 2023/2024 

b)  evidenční list potvrzený lékařem 
c)  přihláška ke stravování  
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Bez předání těchto dokumentů není žádost o 
zapsání dítěte (dětí) do mateřské školy platná! 

8. K zápisu se dostavte s originály vyplněných 
dokumentů (viz. bod 7), rodným listem dítěte, 
svým platným občanským průkazem, pasem, 
případně dokladem o trvalém bydlišti dítěte 
ve spádové oblasti Prahy 2 nebo potvrzeným 
dlouhodobým pobytem na území ČR. 

9. Pokud bude dítě z naší spádové oblasti, budeme 
tuto informaci ověřovat v matrice a pokud v ní 
nebude dítě uvedeno, vyzveme Vás k předložení 
dokladu o trvalém bydlišti dítěte (vydá oddělení 
evidence obyvatel, MČ Praha 2). 

Při nejasnostech nebo dotazech k zápisu do 
mateřské školy používejte prosím pro 

komunikaci telefon: + 420 602 594 551 
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