
POKYNY K ELEKTRONICKÉ REGISTRACI A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE  

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Elektronické podávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ bude spuštěno ve čtvrtek 01.04.2021 v 8:00 hodin. 

Odkaz naleznete na webových stránkách mateřských škol nebo města Šumperka. 

Registrace 

1) Před podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ je třeba se nejprve zaregistrovat 

do elektronického systému zápisu. Na webových stránkách MŠ nebo města Šumperka naleznete odkaz 

pro registraci, který otevřete. 

2) Zobrazí se Vám webová stránka. Klikněte na tlačítko Registrovat. 

3) Vyplňte žádost o registraci – uživatelské jméno a heslo si poznamenejte pro pozdější přihlášení.  

Po vyplnění klikněte na tlačítko Vytvoř. 

4) Přihlaste se do mailové schránky, kterou jste uvedli při registraci. Byl vám zaslán ověřovací mail,  

který otevřete a klikněte na odkaz v mailu pro dokončení registrace. (Ověřovací mail může být doručen  

do nevyžádané pošty.) 

5) Nyní se můžete přihlásit prostřednictvím vašich přihlašovacích údajů a podat žádost o přijetí dítěte. 

 

Podání žádosti 

1) Nejprve vyberte MŠ, do které chcete dítě přihlásit (lze pouze do jedné MŠ) a klikněte na tlačítko  

Nová žádost. 

2) Vyplňte žádost o přijetí a klikněte na tlačítko Uložit. 

3) Podle vaší preference zvolte pracoviště MŠ, na které chcete dítě přihlásit. Klikněte na tlačítko Uložit. 

4) Otevře se vám potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte. Klikněte na tlačítko Zobrazit pro tisk  

a vytiskněte si prázdný formulář lékařského potvrzení. Pokud nemáte tiskárnu, můžete si formulář 

vyzvednout v MŠ. 

5) Ze systému se nyní můžete odhlásit a webovou stránku můžete zavřít. Vámi vyplněná data zůstanou 

uložená. 

6) S vytištěným formulářem zajděte k ošetřujícímu lékaři vašeho dítěte, který vám formulář potvrdí. 

7) Jakmile budete mít potvrzení od lékaře, přihlaste se opět do elektronického systému zápisu.  

Klikněte na tlačítko Dokončit. Otevře se vám prázdný elektronický formulář lékařského potvrzení. 

8) Údaje z lékařského potvrzení přepište do elektronického formuláře. Po vyplnění klikněte na tlačítko 

Uložit. 

9) Zobrazí se vám potvrzení o podání žádosti. Klikněte na tlačítko Uložit. V této chvíli je vaše žádost 

kompletní a můžete si ji vytisknout s sebou k zápisu. V případě, že nemáte možnost si ji vytisknout sami, 

můžete požádat o tisk přímo u zápisu ve vaší MŠ. 

10) Termín zápisu je v úterý 4. května 2021 od 8 do 16 hodin a ve středu 5. května 2021  

od 8 do 12 hodin. Dostavte se, prosím, v tomto termínu do MŠ, do které jste dítě přihlásili, k zápisu. 

S sebou si vezměte: 

 váš občanský průkaz nebo pas, 

 rodný list dítěte, 

 potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte, 

 vytištěnou žádost (pokud máte možnost si ji vytisknout). 

Stav vaší žádosti můžete sledovat po přihlášení do systému. 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/skolstvi/aktualne.html
https://webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis

