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Dopis - Digitalizace předregistrace dětí do MŠ 

 
Vážený pane tajemníku / vážená paní tajemnice, 
  
na základě pokynu pana primátora Zdeňka Hřiba a pana radního pro školství Víta Šimrala si Vás 
dovoluji oslovit s nabídkou na účast v rozšířeném pilotním projektu "Digitalizace registrací dětí 
do škol". 
 
Nabídka je určena všem městským částem, které jsou zřizovateli alespoň jedné MŠ. 
  
Tento projekt byl zahájen v loňském roce úspěšným nasazením řešení na MČ Praha 11. Na 
základě pozitivní zpětné vazby nyní připravujeme celoměstské řešení pro tuto problematiku, 
jehož nasazení do provozu však očekáváme až v roce 2022.  
  
Pro tento rok jsme připravili rozšíření pilotního provozu stávajícího řešení na městské části, které 
o něj budou mít zájem - chceme tak umožnit co největší zjednodušení agendy zápisu dětí do 
vašich MŠ již v tomto roce. Kapacita dodavatele pro tento rok je bohužel omezená, městské části 
tedy budou do projektu zařazovány v pořadí, v jakém se přihlásí - a to do chvíle, než kapacitu 
dodavatele pro tento rok vyčerpáme. MČ, na které se nedostane, budou samozřejmě zařazeny do 
celoměstského projektu v dalším roce. 
 
Pro představu přikládáme návrh řešení, se kterým jsme v loňském roce pracovali, a toto řešení 
bylo také úspěšně nasazeno na MČ Praha 11.  
 
Náklady na licence, provoz technického řešení, úvodní školení uživatelů a podporu v době zápisů 
ponese magistrát. Vaše městská část tak nebude mít s projektem finanční náklady, pouze musí 
zajistit součinnost Vašeho odboru školství a škol zařazených do projektu. 
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Abychom mohli Vaše MŠ do projektu zařadit, potřebujeme formální potvrzení zájmu Vaší MČ 
(v podobě rozhodnutí rady, gesčního radního či rozhodnutí tajemníka úřadu) zaslané na adresu 
jiri.laichman@praha.eu do konce ledna 2021 (přičemž postačuje elektronická verze, formát 
není předepsán). Tento krátký termín je bohužel nezbytný, abychom byli schopni zajistit všechny 
přípravné kroky a taktéž kapacity pro uživatelskou podporu pro vaše zaměstnance škol a 
úředníky. 
  
V případě technických a věcných dotazů prosím kontaktujte vedoucího projektu, pana I

 na telefonu 775 608 734 nebo na emailu 
 
Zároveň si dovoluji Vás požádat o sdílení obsahu tohoto dopisu s Vaším vedoucím odboru 
školství a gesčním radním, případně dalšími relevantními osobami dle Vašeho uvážení. 
  
 
S pozdravem 
  
 
 
 
I
ředitel odboru IAP MHMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 1x Návrh řešení  
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