Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 – informace pro rodiče
Na základě vyhlášení nouzového stavu přijalo MŠMT ČR opatření k průběhu zápisu dětí do
I. tříd pro školní rok 2021/22
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole probíhat
takto:
1. Bez osobní přítomnosti dětí ve škole
2. Doba zápisu je pro tento rok stanovena od 1. 4. - do 16. 4. 2021
Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, pouze prostřednictvím zákonného zástupce nebo jím
pověřené osoby.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění
dítě zastupovat.
Žádost zákonných zástupců o přijetí + zápisový list si vytisknete z našich webových stránek,
v záložce „ Pro rodiče – dokumenty ke stažení“. http://www.zskatovice.cz/dokumenty-rodice/
Ručně upravíte, doplníte další údaje a dodáte do školy jedním z následujících způsobů:
1. Osobně do kanceláře školy dne 8. 4. 2021 od 8.00 do 16.00, 15. 4. 2021 od 8. 00 do
16. 00 nebo v úředních hodinách: úterý, čtvrtek 8.00 – 11.00, mezi 1. a 16. dubnem.
2. Vhozením ve stejném období do schránky školy (hnědá schránka vlevo od hlavního
vchodu do školy. V tomto případě důrazně doporučujeme následně
ověřit (telefonicky či emailem), že jsme žádost skutečně zaregistrovali.
3. Elektronicky – do datové schránky školy nebo emailem v období mezi 1. 4. a 16. 4.
2021, nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný email s přílohou!
4. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 1. 4. 2021 a nejpozději 16. 4.
2021
V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.
Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete použít přihlášku z webových stránek školy, můžete si ji
vyzvednout v předstihu v úředních hodinách v kanceláři školy.
V případě nutnosti je možné žádost o přijetí vyplnit v kanceláři školy během úředních hodin.
Tato doba je zveřejněna na našich webových stránkách.
Jako přílohu žádosti je nutno přiložit kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná). Přijdete-li
osobně, nemusíte přikládat, ukážete nám.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit
Žádost o odklad povinné školní docházky a spolu s doporučujícím posudkem příslušného
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální
pedagogické centrum) a posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa vhodit do
schránky školy, nebo zaslat poštou. Možné je také předat osobně v kanceláři školy.
Všechny žádosti jsou na webových stránkách školy v záložce „Pro rodiče – dokumenty ke
stažení! http://www.zskatovice.cz/dokumenty-rodice/
Všechny kontakty najdete na webových stránkách školy: www.zskatovice.cz

