Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Na základě doporučení MŠMT bude organizace zápisu dětí do předškolního vzdělávání
(mateřské školy) probíhat bez osobní přítomnosti dětí.
Pro příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) se stanovuje
poměrně dlouhé období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.
Formy odevzdávání přihlášky budou:
1. on-line na odkazu zapisyonline.cz - (odkaz bude aktivní od 3. 5. 2021 na webových
stránkách školy www.zssvoboda.eu v textu článku Informace k zápisu dětí do
mateřské školy pro školní rok 2021/2022),
2. datovou schránkou - ID datové schránky mu3mh3h,
3. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: podatelna@zssvoboda.eu,
4. poštou,
5. osobním doručením do školy.
Preferovaný způsob zápisu je prostřednictvím portálu zapisyonline.cz. Po odeslání přihlášky
z webu zapisyonline.cz Vás bude kontaktovat pracovník školy a domluví s Vámi podpis přihlášky
a doložení požadovaných dokumentů. Výhodou pro Vás je to, že přihlášku sami vytiskneme a
pořídíme kopii požadovaných dokumentů na místě.
Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu zápisu jsou neplatné. Neplatné
přihlášky jsou také přihlášky poslané běžným e-mailem bez elektronického podpisu.
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy)
naleznete na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Formulář si můžete
vyzvednout také v kanceláři hospodářky školy v jejích úředních hodinách.
Povinné doklady k přihlášce:
1. vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání,
2. rodný list dítěte,
3. potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví
(buď na zadní straně žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem),
4. kopie (sken) občanského průkazu zákonného zástupce (při podání přihlášky
prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou) / při
osobním předání nahlédnutí do občanského průkazu.
Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov stanoví následující
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání
(do mateřské školy) v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria přijetí:
Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají
trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou,
podle věku od nejstarších po nejmladší.
1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku
a mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě
nad Úpou, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
2. Děti, které mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 2 let,
podle věku od nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po
nejmladší.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. - 5. stupně nebo dítěte mladšího 3
let se počet přijímaných dětí bude snižovat dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. §2 odst. 5 a 6.
Registrační čísla, na jejichž základě budou zveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání, se budou vyzvedávat oproti podpisu v kanceláři hospodářky v budově ZŠ v úředních
hodinách k tomu určených ve dnech 17. a 21. května.
Hospodářka školy: Monika Schleichová
Úřední hodiny ve školním roce 2020/2021:
Pondělí
Středa
Pátek

7:00 - 8:15
7:00 - 8:15
7:00 - 8:15

13:00 – 15:30
13:00 – 15:30

Děkujeme za pochopení.

Ve Svobodě nad Úpou dne 15. 4. 2021

__________________________________
Ing. Michal Krtička - ředitel školy

