Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary
příspěvková organizace

Radošov 75, 362 72 Kyselka, IČ 75006529

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním
od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. do 9. 4. 2020, bez přítomnosti
dětí ve škole.
Informace k zápisu:
Zápis proběhne pouze distančně, předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně
dokumentace ze školského poradenského zařízení).
Do 1. třídy nastupují děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 7. 2014. Znovu k zápisu musí i zákonní
zástupci dětí, které mají odklad školní docházky.
Žádost je na webových stránkách školy/dokumenty/žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání
(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písmeně nebo ústně do protokolu nebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

Do datové schránky školy,
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail),
poštou,
osobní podání v kanceláři školy po domluvě na tel. čísle 727 887 181 nebo
prostřednictvím mailu o.sevcikova@gmail.com s ohledem na situaci.

Při osobní účasti u zápisu zákonní zástupci donesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Při elektronickém podání zákonní zástupci pošlou kopii rodného listu a vyplněnou žádost.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než rodič, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat (např. rozhodnutí soudu).
Žádost o odklad školní docházky – rodič dítě zapíše a zároveň požádá o odklad školní docházky
(žádost v dokumentech školy), škola nerozhodne o přijetí a přeruší správní řízení až do
obdržení doporučení Školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky.
Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi
zaměřené na seznámení se s prostředím školy a učitelkou. Toto setkání nebude už součástí
zápisu.

V Kyselce 25. 3. 2020

Mgr. Olga Ševčíková, ředitelka školy

