
 

   Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice 

       Zápis pro školní rok 2022/2023 

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se bude konat 

v termínu: od 3. května – 4. května 2022 

 

Termín registrace a vyplnění přihlášek:  

4. 4. – 30. 4.2022 na web. stránkách https://zapismscb.c-budejovice.cz 

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, můžete se v případě nutnosti obrátit 

na odbor školství a tělovýchovy MM Č. B. p. L. Baldíkovou, tel. 386 801 502, 

p. Mgr. M Pouzarovou, tel. 386 801 504 – v úř. hodinách po, st 9-11 hod., 13-15 

hod. 

nebo v mateřské škole v kanceláři ředitelky školy dne:  

12. 4. 2022 v době 8.00 -11.00 hod. a 13.00 – 15.30 hod. 

Pro vyplnění žádosti můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na 

průkazu zdravotního pojištění dítěte, popřípadě vytvořit vlastní 10místný 

číselný kód. 

Zkontrolujte si, prosím, před odevzdáním, zda Vaše žádost obsahuje všechny 

potřebné dokumenty a podpisy. 

 

Zápis a příjem vyplněných žádostí v MŠ Papírenská: 3. a 4. 5. 2022  

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. osobně v době 8.00 -11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod. 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

email!), Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků 

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 

5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů 

https://zapismscb.c-budejovice.cz/


3. poštou doporučeně (vložit přihlášku, okopírovaný rodný list, potvrzení od 

lékaře). 

Co má žádost obsahovat: 

1. Při osobním podání ve škole: – potřebné údaje na žádosti, která byla 

elektronicky vytištěna na webových stránkách https://zapismscb.c-

budejovice.cz – přílohy: 

- kopii lékařského vyjádření – potvrzení o řádném očkování dítěte, které je 

podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ (§ 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Tato povinnost se nevztahuje na dítě, které je přijímáno k povinnému 

předškolnímu vzdělávání 

S sebou si donesete doklady: váš platný občanský průkaz, rodný list a kartičku 

zdravotní pojišťovny přihlašovaného dítěte 

2. Pokud zvolíte doručení žádosti přes datovou schránku, e-mailem nebo 

poštou, ještě přiložte: 

- kopii občanského průkazu zákonného zástupce, kde je uvedeno místo trvalého 

bydliště zákonného zástupce popř. jiná adresa pro doručování 

- kopii rodného listu přihlašovaného dítěte 

- kopii kartičky zdravotní pojišťovny přihlašovaného dítěte 

 

 

https://zapismscb.c-budejovice.cz/
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