
Postup při vyplnění „Žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání“  

 

 

 



 

 

Opravdu počkejte. Klid. Pokud jste registrováni na „seznamu“, přijde potvrzovací e-mail  

třeba až po 5 minutách. Zpráva je totiž důkladně prověřována, jestli se nejedná o SPAM. 

 

Toto je jediný slabší bod aplikace. � Víme o tom a omlouváme se. ☺  



 

 

 

Klikněte zde a budete přesměrováni do aplikace 



 

 



 

 



 

 

Telefon je nepovinný údaj, který urychlí naši komunikaci, 
pokud jej uvedete. Děkujeme.  
Voláme z čísla 581202363 
nebo také z mobilu 723947283 



 

Vyplnění údajů zde 
je povinné.



 

 

Vyberte žádost, kterou vyplníte jako první 



 

 
 

 

Do e-mailu Vám přijde potvrzení o přijetí on-line žádosti do systému 

Uveďte ano i v případě,  
že nově zapisujete sourozence 

Místo pro Vaše případné  
sdělení o dítěti 

Pokud se chcete podívat 
na žádost před odesláním  

Stiskem odešlete žádost  
do systému a přejdete 
k možnosti tisku 



 

 

 

 

Opravdu není třeba vyplňovat všechny nabízené žádosti. 
Zejména pro logopedickou třídu, pokud máte doporučení ze SPC,  

je vyplnění dalších žádostí vcelku bezpředmětné. 

 

Zde je teď Vaše vyplněná žádost a informace k ní 



 

 



 

 

 

Potvrzení přijde pro každou vyplněnou žádost. 

Registrační číslo je pro všechny přihlášky stejné. 

Je vyznačena mateřská škola, do které odešla Vaše nezávazná on-line přihláška. 

 

Závaznou se přihláška stane v okamžiku doručení do MŠ předepsaným způsobem. 



 
Pokud preferenci nevyplníte, má se za to, že byste byli rádi přijati do jiné MŠ v Přerově,  

která v tomto on-line systému zatím zahrnuta není. Nevadí. 
I tak se Vám ozveme, pokud bude zřejmé, že byste mohli být přijati k nám. 



 

Věnujte pozornost Vašemu registračnímu číslu. Je shodné pro všechny podané žádosti. 
Právě tato čísla se zveřejňují na seznamu přijatých uchazečů. 

 

 

Jestli žádost s přílohou vytisknout nemůžete, zavolejte do MŠ.  
Tisk takto vyplněné on-line přihlášky vyřešíme obratem. 

Při stisknutí se vygenerují dokumenty pro Vás 

Pokud máte možnost, žádost vytiskněte 



 

 

 

Nyní vytištěnou žádost podepište,  
přílohu nechte potvrdit lékařem, okopírujte rodný list dítěte 

a všechno doručte do MŠ.  
Těší nás, že jste společně s námi byli mezi prvními v Přerově  

v on-line systému zápisu. ☺ ☺ ☺ Určitě se Vám ozveme. 

Informace pro Vás 


