
Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně 

Česká 4787, Zlín 760 05 

IČO: 49 157 841 

 

Kontakt: 
tel. ředitelka 577 011 686, sekretariát 577 271 434, CMŠ 734 878 240 

czs@czszlin.cz, honzikova@czszlin.cz, www.czszlin.cz 

                                                                                                                           Čj. CZMSZL43/2020 

                                                                                                                                    Ve Zlíně dne 9. 4. 2020  

 

STANOVENÍ PODMÍNEK 

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, Česká 4787, 760 05 po dohodě se zřizovatelem 

– Arcibiskupství olomoucké a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání 

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021: 

Místo pro podávání žádostí: Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně – součást mateřská škola 

      Česká 4787,  760 05 Zlín 

   

 

Termín zápisu do CMŠ  

a odevzdávání žádostí o přijetí:              středa 13. května 2020 

 

Doba pro podání žádostí:  8.00  –  12.00 hodin  

13.00 – 16.00 hodin  

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce, předloží originál 

rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti, vyplněnou Žádost o přijetí, Čestné prohlášení o očkování 

a kopii Očkovacího průkazu. 

 

Přihlášky k přijetí do CMŠ elektronicky na www.zapisdomszlin.cz od 14. 4. 2020 do 11. 5. 2020.  

 

Informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách CMŠ ve Zlíně – www.czszlin.cz, 

na vstupních dveřích CZŠ a MŠ ve Zlíně. 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí pod 

přidělenými registračními čísly nejpozději v pátek 5. června 2020 na webových stránkách  

a vstupních dveřích CZŠ a CMŠ ve Zlíně. 

 

Přijatým dětem nebude Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou 

požádat o jeho vydání. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte odešle ředitelka školy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do 

vlastních rukou žadatele nejpozději v pátek 6. června 2020. 

Rodiče mají právo k nahlédnutí do spisu v pondělí 18. 5. 2020 v době od 8.00 – 12.00 hod. 

 

 

                                                                                                                               Mgr. Michaela Černošková 

                                                                                       ředitelka školy 
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