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ZÁPIS  k  předškolnímu  vzdělávání  v  Mateřské  škole  pro  zrakově  postižené,  České  Budějovice, 

Zachariášova 5 pro školní rok 2021/2022 
 

Zveřejňujeme následující informace související se zápisem k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 pro 

školní rok 2022/2023. 
 

1.   Podmínky zápisu 

Pro zahájení přijímacího řízení je nutné podání následujících dokumentů do 28. 04. 2022 do 

12 hod. 

a)  Žádost  o  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy,  která  je  podepsaná  zákonným  zástupcem 

a potvrzená dětským lékařem 

b)  doporučení školského poradenského zařízení – zařazení do třídy podle §16/9 novely 

školského zákona (SPC, PPP) 

c) lékařská zpráva očního lékaře 
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

- do datové schránky školy - ID datové schránky: uqsj5bv 

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – spec.mscb@mybox.cz 

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

− osobním podáním ve škole na adrese U Trojice 11, České Budějovice nebo dočasné adrese 

ředitelství mateřské školy Nemanická 436, České Budějovice (budova ZVaS). 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou 

výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je 

nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

Po zaevidování žádosti obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno ve 

správním řízení přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude Vám sdělen další postup 

v přijímacím řízení – především proces rozhodování a zveřejnění výsledků, včetně možnosti 

vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ještě před samotným rozhodnutím. S vyplněním 

žádosti Vám rádi pomůžeme. 

2.   U   zápisu,   který   se   bude   konat   03.   05.   2022   dle   předem   domluveného   časového 

harmonogramu, zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte, popř. doklad o svěření 

dítěte do péče (u pěstounů apod.). 

U dětí s odkladem školní docházky je nutné doložit rozhodnutí ředitele ZŠ o udělení souhlasu 

s odkladem. 

Seznam přijatých dětí – pod registračním číslem, které jste obdrželi nejpozději v den zápisu, 

bude vyvěšen na informačních panelech u vchodu do mateřské školy a webových stránkách 

školy po dobu 15 dnů. 

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se již nedoručuje, ale v souladu s § 67 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 správního řádu a je součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole. 

Rozhodnutí o nepřijetí Vám může být vydáno osobně na dočasné adrese ředitelství MŠ, 

Nemanická 436, České Budějovice (budova ZVaS) nebo doručeno poštou. 

3.   Počet dětí, které je možné přijmout: 15 

V Českých Budějovicích, dne 10. 3. 2022 

Mgr. Jana Michalová, ředitelka školy tel. 725 972 522, e-mail: spec.mscb@mybox.cz 
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