
WALDORFSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE – MATEŘSKÁ ŠKOLA, 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA o. p. s. 

Informace o termínu přijímání přihlášek  

do waldorfské mateřské školy,  
Rudolfov, Hornická 40, 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Ke dni 28. 3. 2022 vydáme vyjádření, zda bude zápis probíhat prezenční nebo dálkovou formou. 

V případě příznivé epidemiologické situace (prezenční forma):  

Informativní schůzka o školním vzdělávacím programu a provozu MŠ ve čtvrtek 31. března 2022  

od 17:00 hodin.              

Účast rodičů – zákonných zástupců (optimálně obou), kteří mají zájem o přijetí dítěte do waldorfské 

mateřské školy, je žádoucí. Setkání je určeno pouze rodičům – bez přítomnosti dětí. 

Registrace k podávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ od 14. března 2022 do 4. května 2022.  

Veškeré dokumenty budou v tomto termínu dostupné na odkazu z webových stránek školy. 

Den otevřených dveří v mateřské škole proběhne ve středu 20. dubna a ve čtvrtek 21. dubna 2022  

v časech 9:30 - 11:00 nebo 14:30 - 15:30.                  

Navštívit naši školu k prohlédnutí prostor bude možné po předchozí domluvě na informativní schůzce 

nebo na e-mailu: havlova@waldorfcb.cz. 

Přijímání přihlášek a pohovory s rodiči: osobně ve dnech 3. a 4. května 2022 (dle harmonogramu 

odpoledne cca od 13:00 hodin).                             

Při pohovorech bude sepsána žádost o přijetí do MŠ, budeme hovořit o Vašem dítěti a o všem,  

co považujete ve výchově svého dítěte za důležité. Požadujeme účast nejlépe obou rodičů a dítěte. 

Pohovor trvá 20 až 30 minut. Časový harmonogram k výběru termínu bude zpřístupněn na webovém 

odkazu.  Ke kontrole údajů přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a všechny dokumenty, 

které se vygenerují do Vaší emailové schránky při vyzvedávání tiskopisů z webového odkazu, potvrzení 

od lékaře (příloha formuláře), případně rozhodnutí o svěření do péče. Vyplněné formuláře a pohovory 

budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou školy. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace (dálková forma): 

Proběhne zápis tzv. dálkovým přístupem. Namísto informativní schůzky pošleme elektronicky video-

prohlídku mateřské školy a informace o vzdělávacím programu. Žádost a ostatní dokumenty se budou 

vydávat od 14. března do 4. května 2022 elektronicky přes webový odkaz ze stránek školy, odevzdání 

poštou, datovou schránkou nebo osobně v mateřské škole 3. a 4. května 2022 v době 8:00 – 11:00 

hodin. 

Vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání: do 30 ti dnů od podání žádosti. Do MŠ 

jsou zpravidla přijímány děti, které na začátku školního roku dosáhnou věku 3 let, splňují zákonné 

podmínky očkování, jsou samostatné v sebeobsluze a mají osvojeny základní hygienické návyky. 

Naše MŠ není spádová.  

Těšíme se na Vás! 


