yzákladnÍško|a a Mateřská škola Dolní Habartice y
příspěvková organizace
Dolní Habartice 152, 405 02 Dolní Habartice

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
V důsledku nepříznivé epidemiologické situace a na základě doporučeni MŠMT proběhne zápis
do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
prostřednictvím podáni
,,Žádosti o přijeti dítěte k základnímu vzdělávání" - povinné školní docházce.

Termínu zápisu - od 8. 4. do 23. 4 2021
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné vyzvednout ve škole.
K této žádosti je nutné doložit kopii rodného listu.
Žádost podávaji i děti s povoleným odkladem z loňského roku.
V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno doložit doporučení
školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. K vyzvednutí též ve škole.
Žádost je možné podat následujIchni způsoby:
· osobním podáním ve škole /do schránky školy/ nebo dle dohody č.tel. 737300243
· e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
· běžným e-mailem bez el. podpisu - je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce
podepsat ve škole
· do datové schránky školy
· poštou (rozhodujíci je datum podáni na poštu)
Na základě žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo.
o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky
zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých:
· u vchodu do základní školy
· ve vitrině obecního úřadu
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. předpokládaný termín zveřejněni je
stanoven na 6. 5. 202'1. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzděláváni bude zasláno
v písemné podobě.
Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 jsou v souladu s §164 odst.1,
písm. a) a § 165 odst 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
.
Mgr. Martina Baštrnáková, ředitelka školy

