ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ STAROMĚSTSKÁ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - elektronický zápis
Počet volných míst: 35
Vyplnění a vyzvedávání žádostí: 6. 4. – 30. 4. 2020, a to:
1. Elektronicky na webovém portálu města: http://zapismscb.c-budejovice.cz v sekci
seznam škol, nebo
2. Mateřská škola – stažení z webu MŠ, nebo vyzvednutí formuláře v MŠ
Termín zápisu: 4. 5. – 5. 5.2020
Příjem žádostí: 1. - 5. 5. 2020 – jedním z následujících způsobů:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy – p4emncw
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – skolka@zsbaara.cz
poštou na adresu školky, nebo vhozením do poštovní schránky školky
osobním podáním – jen v nejnutnějších případech, a to v době:
v pondělí
v úterý

4. 5. 2020 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin, nebo
5. 5. 2020 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin.

Zákonný zástupce dítěte jedním z výše uvedených způsobů do MŠ doručí vyplněnou
a podepsanou žádost i s lékařským potvrzením (lékařské potvrzení může být doručeno
v případě potřeby dodatečně, nebo dočasně nahrazeno kopií očkovacího průkazu) a kopii
rodného listu dítěte.
Očkování: Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou přijetí dítěte do MŠ, podle § 50
zákona o ochraně veřejného zdraví je povinností podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
Kritéria přijetí: Elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné mateřské škole
vygeneruje na základě předem stanovených kritérií bodové hodnocení dítěte (Seznam kritérií
je přílohou tohoto dokumentu). Toto hodnocení je pro rozhodování ředitele závazné. Rodič se
s podklady pro rozhodování může seznámit - možnost nahlížet do spisu dítěte v MŠ
Staroměstská je 25. 5. 2020 10:00 – 12:00 hodin.
Přijímací řízení bude probíhat až do 5. 6.2020, zákonní zástupci budou poté informováni
o přijetí/nepřijetí způsobem uvedeným na žádosti.
V Českých Budějovicích dne 7. 4. 2020
Mgr. Vladimír Čunát
ředitel školy

