Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Zápis k povinné školní docházce
do Základní školy České Velenice
Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok
2021/2022 proběhne v souladu s § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění, v Základní škole České Velenice.

Termíny zápisu:

19. duben 2021
20. duben 2021
21. duben 2021
22. duben 2021

od 14 do 17 hodin
od 14 do 17 hodin
od 14 do 17 hodin
od 14 do 17 hodin

Rozpisy termínů na určitý den a čas jsou k dispozici v každé naší MŠ.
Prosíme, vyžádejte si je a zapište si určitý termín. Rozpisy budou po dvaceti minutách.
Můžete se domluvit i telefonicky v MŠ na termínu a my Vám jej zapíšeme.
Časový rozpis termínů zápisu na daný den a hodinu poslouží k tomu, aby se ve škole
nekumulovalo a nepotkávalo více lidí, než je nezbytně nutné vzhledem k opatřením proti
šíření nákazy koronavirem.
U zápisu bude přítomna vždy pouze jedna učitelka ZŠ a zákonný zástupce dítěte.

Místo zápisu:

Základní škola České Velenice, Čsl. legií 325, 378 10.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a též starší děti po
odkladu povinné školní docházky.
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte! U cizinců, kteří ještě
nemají rodný list dítěte, stačí cestovní pas dítěte a povolení k pobytu v ČR.

Informace k organizaci a průběhu zápisu:
Kritéria pro přijímání žáků:
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve
školském obvodu ZŠ České Velenice. Další děti jsou přijímány až do naplnění kapacity školy.
Počet žáků, které je možné přijmout:
Je omezen kapacitou školy, která je však plně dostačující k přijetí všech dětí ze školského
obvodu školy a i dalších dětí mimo školský obvod školy.
Předpokládáme otevření dvou tříd prvního ročníku, každá třída může být naplněna na
maximální počet 30 žáků.
Popis zápisu:
V průběhu zápisu vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
nebo žádost o odklad povinné školní docházky a dotazník dle pokynů učitelky přítomné u
zápisu.
Na základě metodického doporučení MŠMT ČR ze dne 5. 3. 2021 se zápis organizuje
bez přítomnosti dětí ve škole.
Podat přihlášku lze i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
prostřednictvím datové schránky nebo emailu s elektronickým podpisem zákonného zástupce
žáka, nebo i poštou.

V Českých Velenicích, 11. 3. 2021.

Ing. Oldřich Kučera
Ředitel školy

