
 

 
 

s pracovišti Z. Wintra 19, Mánesova 67, nám. Míru 4 
 

Zápis dětí na školní rok  2022/2023 
 
Vážení rodiče, 
na www.mszapis.plzen.eu naleznete veškeré informace a aktuální změny týkající se zápisů 
do mateřských škol v Plzni. 

Žádost je možné získat pouze vyplněním elektronické přihlášky v období od 15. 4. do 3. 5. 2022 
na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu.  

Ve výjimečných případech po předchozím telefonickém objednání a pouze v úředních hodinách budou 
k dispozici kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo k tiskárně: 

Magistrát města Plzně, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Kopeckého sady 11, č. dveří 329,           
Bc. Alena Zajíčková, tel.: 378 033 163 

Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 1, odbor stavebně správní a investic, č. dveří 111, 
Radovan Jirka, tel.: 378 036 555, Pavel Dlesk, tel.: 378 036 563 

 

Na naší mateřské škole podáte pouze jednu žádost, která bude platná pro všechna 3 pracoviště.  
K žádosti připojte informaci o tom, které pracoviště preferujete pro umístění dítěte. 

 

Přijímání žádostí 4. 5. – 5. 5. 2022 
 

Pro podání žádosti spolu s dalšími potřebnými doklady využijte některou z těchto možností: 
 

a) datovou schránkou 22. mateřské školy: 9azmv9c, 

b) emailem s uznávaným elektronickým podpisem: zeniskovamo@ms22.plzen-edu.cz, 

c) poštou na adresu: 22. mateřská škola Plzeň, Mánesova 67, 301 00 Plzeň, 

e) osobním doručením: všechny žádosti budou přijímány na budově Mánesova 67, v časech: 

4. 5. 2022 od 09:00 do 11:30 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 

5. 5. 2022 od 09:00 do 11:30 hodin 

Využijte prosím možnost rezervace termínu a času (po elektronickém vyplnění žádosti) na: 

https://mszapis.plzen-edu.cz/rezervacni-system. 

 

Mateřské škole doručíte: 
 

o vyplněnou žádost zároveň s originálním potvrzením lékaře o očkování dítěte. Potvrzení o očkování se 

nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním, 

o kopii rodného listu dítěte, 

o při osobním doručení mějte s sebou doklad totožnosti zákonného zástupce - občanský průkaz. 
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