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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2022/2023 

 
 
Vydávání žádostí bude probíhat od 04. 04. 2022 – 30. 04. 2022 v elektronické podobě na 
webovém portálu: 

http://zapismscb.c-budejovice.cz 
 
Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost žádost vytvořit v elektronické podobě, je možné 
tuto žádost vyplnit přímo v mateřské škole po předchozím telefonickém objednání u ředitelky 
mateřské školy na tel. čísle: 605 855 587 a to pouze dne 25. 04. 2020 od 10:00 – 12:00 hod. 
a od 14:00 – 15:30 hod. 
Žádost lze vytvořit také na Magistrátu města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1,2 
na Odboru školství a tělovýchovy v úředních dnech PO, ST: 09:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 15:00 
hod., nebo se předem dohodnout na tel. 386 801 502 (p. Baldíková) nebo 386 801 504 (Mgr. 
Pouzarová). 
 
 
Příjem vyplněných žádostí v mateřské škole bude probíhat ve dnech 03. 05. 2022 a 04. 05. 
2022 těmito způsoby: 
 

1) osobním podáním 
2) datovou schránkou (datová schránka školy: xkbkq57) 
3) e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce 
4) poštou – doporučeným dopisem 

 
V případě, že zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez uznávaného elektronického 
podpisu, bude vyzván k dodání nutných dokladů do 5 dnů a to jedním z výše uvedených 
způsobů. 
 
K žádosti je nutné v příloze doložit kopii občanského průkazu zákonného zástupce, kde je 
uvedené jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce popř. jiná adresa pro 
doručování. V případě, že dítě zastupuje jiná osoba, než zákonný zástupce je nutné doložit 
oprávnění dítě zastupovat.  
 
Dále se k žádosti dokládá kopie rodného listu dítěte a kopie kartičky zdravotní pojišťovny. 
 
Podmínkou k přijetí je podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho 
novel, je splnění povinnosti pravidelného očkování, nebo doložení dokladu, že je dítě proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost 
se netýká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (děti 5-ti leté). Zákonný zástupce doloží 
splnění této povinnosti lékařským potvrzením, které je součástí žádosti. 
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Podaná žádost bude obsahovat: 
 

1) vytištěnou žádost, která byla vyplněna elektronicky na webových stránkách: 
https://zapismscb.c-budejovice.cz/ 

2) kopie občanského průkazu zákonného zástupce 
3) kopie rodného listu dítěte 
4) kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte 
5) kopie lékařského potvrzení (očkování, popř. zdravotní omezení, alergie apod.) – 

originál potvrzení se předává po přijetí dítěte do školy 
6) prohlášení k GDPR o zpracování osobních údajů 
7) všechny dokumenty musí být podepsané zákonným zástupcem  

 
 
Dne 30. 05. 2022 bude možné v době od 10:00 – 12:00 hod. po předchozí telefonické domluvě 
(tel. 605 855 587) nahlédnout do spisu a vyjádřit se. 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné dne 04. 06. 2022. 
 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dálkovým přístupem na 
webových stránkách mateřské školy http://ms-pittera.cz, na webových stránkách 
http://zapismscb.c-budejovice.cz a na vstupních dveřích budovy mateřské školy. 
 
 
 
 

http://ms-pittera.cz/
http://zapismscb.c-budejovice.cz/

