Postup průběhu zápisu do prvního ročníku – aktuální informace
Zápis se uskuteční těmito způsoby:
1) Formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání osobně ve škole s využitím
již rezervovaného termínu ve dnech 13.4. a 14.4.2021. Zákonný zástupce smí za dodržení
hygienických opatření přijít s dítětem (nebude probíhat motivační pohovor). S sebou
přinese vytisknutou přihlášku (případně lze vytisknout ve škole), občanský průkaz či jiný
doklad k ověření totožnosti, rodný list dítěte.
2. V termínu od 12.4. do 23.4.20201 lze využít bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte
k zápisu.
V případě využití tohoto způsobu je potřeba vytisknout Žádost o přijetí z elektronického
systému, podepsat a zaslat některým z níže uvedeným způsobem.
Údaje v přihlášce je nutno doložit kopií rodného listu dítěte a vyplněným souhlasem s tímto
zpracováním osobních údajů (web školy).
Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů,
bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky budou rodiče postupovat obdobně.
Spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky připojí Zprávu ze školského poradenského
zařízení (PPP/SPC) a od pediatra. Pokud nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v
době zápisu, učiní tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2021.
Přihlášku a ostatní potřebné doklady je tedy možné doručit následujícími způsoby:
 do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 poštou,
 osobní podání
o předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem
dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy;
o vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna venku u vstupu do
školy.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá škola setkání se zapsanými dětmi a
jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem,
učiteli a prostory školy (motivační část zápisu).

