Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,
Šobrova 2070
397 01 Písek, tel.: 382 214 815, e-mail: info@zssvobodna.cz, IČO: 70 94 38 42

Organizace a průběh zápisu do MŠ Sluníčko
Vážení rodiče,
vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro školní
rok 2021/2022 dochází k těmto změnám:
1) Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy
jen formální část bez motivačního rozhovoru s dítětem. (Setkání se zapsanými dětmi a jejich
rodiči proběhne až po skončení mimořádných opatření. O organizaci setkání budete
informování především prostřednictvím webu školy).
2) Zápis do MŠ proběhne v původně stanoveném termínu 5. a 6. 5. 2021 od 13:00 do 17:00 hod.
Čas přijetí žádosti není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.
3) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude ředitel školy v případě, kdy počet uchazečů
překročí kapacitu volných míst v MŠ, postupovat podle kritérií zveřejněných na webu školy.
4) Pro podání žádosti lze využít následující způsoby:
 do datové schránky školy – ID: ud2mswb
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý
email bez elektronického podpisu) na email školky slunicko@zssvobodna.cz
a v kopii na email info@zssvobodna.cz
 poštou na adresu školy ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Šobrova 2070, Písek
 osobním podáním do schránky u hlavního vchodu do MŠ.
Po obdržení žádosti Vám zašleme SMS, případně e-mail. s Vaším pořadovým číslem
žádosti. Po ukončení zápisu bude zveřejněn seznam pořadových čísel přijatých dětí na
webových stránkách školy a na hlavním vchodu MŠ. Rozhodnutí o přijetí případně nepřijetí do
MŠ Vám bude zasláno doporučeně poštou.
5) Potřebné dokumenty (formuláře jsou ke stažení na webu školy v záložce MŠ, zápis)
 vyplněný formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 vyplněný formulář Přihláška do MŠ
 vyplněný formulář Dotazník pro zákonné zástupce dítěte
 vyplněný formulář Přihláška ke stravování (pouze spodní část, souhlas s inkasem
bude třeba dodat až po přijetí dítěte do MŠ, doklad z banky se jménem dítěte)
 lékařský posudek k přijetí do MŠ od pediatra
 kopie rodného listu dítěte – po ověření rodného čísla dítěte, místa narození, jmen
zákonných zástupců dojde ke skartování tohoto dokumentu.
 pokud došlo ke změně místa trvalého pobytu žadatele (dítěte) po 31. 3. 2021,
kopii výpisu údajů z registru obyvatel.
 Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání - vyplní pouze zákonný
zástupce, který volí individuální formu vzdělávání dítěte ( dítě nenavštěvuje MŠ,
dostaví se pouze k ověření výsledků vzdělání).
6) V případě dotazů, kontaktujte v pracovní dny od 10.00 hod. do 12.00 hod.:
- paní Vlastu Šimkovou - vedoucí učitelku SMŠ Sluníčko
email: slunicko@zssvobodna.cz
telefon: 733 127 453
- paní Ivetu Rabasovou – hospodářku školy 382 214 815
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