ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vzhledem k trvání nouzového stavu v ČR proběhne zápis bez přítomnosti žáků a jejich zákonných
zástupců.
V souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit
přihlášku následujícími způsoby:
1) do datové schránky (zsvkmut)
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zák. zástupce (zakladni.skola@zsklenci.cz)
3) poštou
4) osobní podání; v tomto případě použijte schránku na dopisy u hlavního vchodu do budovy školy.
Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Zápis se týká všech dětí, které
dosáhnou k 31. 8. 2020 věku 6 let.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v některé ze spádových obcí.
Postup:
Zákonný zástupce si stáhne formulář „žádost o přijetí 2021“, vyplní, podepíše a doručí vybraným
způsobem ve stanoveném období. Dítěti bude po obdržení vyplněné žádosti přiděleno registrační
číslo, které bude zasláno zpět na emailovou adresu zákonného zástupce. Pokud emailovou adresu
nemá, bude sděleno telefonicky.
Informace pro zákonné zástupce o možnosti odkladu PŠD :
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
Jestliže bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, vyplní a odešle 2 formuláře:
„žádost o přijetí 2021“ + „žádost o odklad“. Potřebná doporučení k odkladu PŠD dodá v co nejkratší
době.
V případě, že bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, může od 1. 9. 2021 navštěvovat
přípravnou třídu. Zákonný zástupce vyplní „přihlášku do přípravné třídy“.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je povinna doložit své oprávnění dítě
zastupovat.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými
zástupci, během kterého ověříme rodný list dítěte a doklady zákonných zástupců a děti budou mít
možnost seznámit se s prostředím školy.

