Základní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace

ZÁPIS DO I. ROČNÍKU ZŠ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
TERMÍN OD 1. DUBNA DO 24. DUBNA 2020
S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva vydává MŠMT opatření k zápisu dětí
s upuštěním od některých tradičních postupů:
1.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční!

2.
3.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Podání žádosti (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy (DS školy - fcsms5k),
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
poštou (upřednostňujeme)
osobním podáním v úředních hodinách školy (přes elektronický hlásič při vstupu do školy, následně
odevzdání podle instrukcí- doporučeno domluvit předem telefonicky na čísle 603 286 937)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.
Škola vyžaduje k žádosti o přijetí doložení kopie rodného listu (stačí doložení prosté kopie dálkovým
způsobem).
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce o odklad
povinné školní docházky, musí zákonný zástupce doložit nejpozději do 31.8.2020 doporučující posouzení
školského poradenského zařízení a zároveň posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školská
poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti
o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání
doporučení školského poradenského zařízení.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).
Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj.
MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení
nouzového stavu vládou ČR.

V Telči dne 30.3.2020

Mgr. Miluše Remešová

