ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ STAROMĚSTSKÁ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - elektronický zápis
Počet volných míst: 30
Vyplnění a vyzvedávání žádostí: 5. 4. – 30. 4. 2021, a to:
1. Elektronicky na webovém portálu města: http://zapismscb.c-budejovice.cz
v sekci seznam škol, nebo
2. Možnost vyplnění a vytisknutí žádosti na odboru školství Magistrátu města ČB,
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 - 3. patro, číslo dveří 330, v pracovní dny a v pracovní
době (po a st 9:00- 11:00 a 13:00 - 15:00, pá 9:00 – 11:00), nebo
3. Mateřská škola – 22. 4. 2021: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin
Sběr žádostí – zápis: 3. 5. – 4. 5.2021 v kanceláři MŠ Staroměstská 16:
pondělí

3. 5. 2021 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

úterý

4. 5. 2021 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

Ve stanovenou dobu se osobně dostaví rodič do MŠ a předá vyplněnou a podepsanou
žádost i s lékařským potvrzením. Ke kontrole předloží: rodný list dítěte, kartičku
zdravotního pojištěnce (dítěte), občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte (lze
nahradit dokladem o platbě za komunální odpad). Při zápisu není podstatné, zda rodič
přijde první nebo poslední.
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 v termínu sděleném při
odevzdání žádosti škole.
Možnost nahlížet do spisu dítěte v MŠ Staroměstská je 24. 5. 2021 10:00 – 12:00 hodin.
Zveřejnění seznamu přijatých dětí bude nejpozději do 4. 6. 2021 na webových
stránkách MŠ a na vchodových dveřích MŠ.
Průběh zápisu máte možnost sledovat na webovém portálu Magistrátu města ČB.
V Českých Budějovicích dne 1. 4. 2021
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