
Dobrý den vážení rodiče.  

I v letošním roce probíhá zápis pomocí webové aplikace. Znamená to, že si předem vyplníte žádost na webu, uložíte, vytisknete 

a s žádostí pak přijdete k zápisu.  

Zároveň si donesete i Váš OP, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče, popř. 

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. S žádostí, dokumenty a s dítětem se dostavíte 15. 4. 2023 k zápisu. 

Pokud žádáte o odklad, donesete Váš OP, rodný list dítěte, popř. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, doporučení školského 

poradenského zařízení a doporučení lékaře. Přítomnost dítěte při vyřizování odkladu není nutná. 

Jak získat žádost. 

 

1. Zadáte adresu https://zszapis.muznojmo.cz/ 

2. Zadáte číslo pojištěnce – tedy Vašeho dítěte – z kartičky pojištěnce. 

3. Pak již vyplňujete požadované údaje. 

4. Pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky. 

5. Na konci si volíte heslo a přidejte i Vaši emailovou adresu pro případ zapomenutého hesla. 

6. Po kontrole údajů již jen žádost uložte. 

7. Po uložení žádosti jste přesměrováni na stránku, kde jsou připraveny tři žádosti: 

 Žádost o přijetí 

 Žádost o odklad 

 Žádost do přípravné třídy 

Vyberte tu žádost, kterou potřebujete a před vytištěním ještě zvolte z nabídky školu. Ta se Vám doplní do žádosti. Pak již stačí 

žádost vytisknout. Doporučuji si ji vytisknout 2x. Jednu donesete v den zápisu do školy a druhou si necháte doma. Je na ní uveden 

desetimístní kód, pod kterým se pak lze do systému znovu přihlašovat, bude použit pro vyvěšení v seznamu přijatých dětí (začátek 

května) a také pro oznámení zařazení přijatých dětí do prvních tříd (konec srpna). 

  

https://zszapis.muznojmo.cz/


Доброго дня, шановні батьки! 

Цього року ведеться реєстрація за допомогою веб-додатку. Це означає, що ви заздалегідь заповните заявку на 
сайті, збережете, роздрукуєте, а потім прийдете до реєстрації з проханням. 

Водночас ви принесете і Ваш ОП, свідоцтво про народження дитини, довідку про постійне проживання дитини, 
якщо інше, ніж постійне проживання батьків, або рішення суду про опіку над дитиною. Із заявою, документами 
та з дитиною звертаються 15.4. 2023 до протоколу. 

Якщо Ви просите про відстрочку, Ви приносите Ваш ОП, свідоцтво про народження дитини, або рішення суду 
про опіку над дитиною, рекомендації шкільного консультативного закладу та рекомендації лікаря. Присутність 
дитини при оформленні відстрочки не є обов'язковою. 

Як отримати заявку. 

1. Ви вводите адресу https://zszapis.muznojmo.cz/ 

2. Вкажіть Номер страхового полісу / номер візового документу. 

3. Потім ви вже заповнюєте необхідні дані. 
4. Місце проживання дитини – після введення назви вулиці виберіть з меню. 
5. Наприкінці ви вибираєте пароль і додаєте свою адресу електронної пошти на випадок забутого 

пароля. 
6. Після перевірки даних просто збережіть запит. 
7. Після збереження запиту вас перенаправляють на сторінку, де підготовлено три запити: 

• Заява про прийом 
• Заява про відстрочку 
• Заявка на підготовчий клас 

Виберіть потрібну заявку і перед друкуванням виберіть ще зі списку школу. Це додасться до вашої заявки. Тепер 
достатньо лише роздрукувати заяву. Рекомендую надрукувати її двічі. Одну з них ви приносите в день 
зарахування до школи, а іншу залишаєте вдома. На ньому вказано 10-значний код, під яким потім можна 
повторно увійти в систему, він буде використовуватися для вивішування в списку прийнятих дітей (початок 
травня), а також для оголошення про включення прийнятих дітей до перших класів (кінець серпня). 

 

 

 


