Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace, Tršice 183, IČO 73184675

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Vážení rodiče,
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od
některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech
od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
VE ŠKOLE.
1. Pro koho?




Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy
děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.
Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve
školním roce 2020/2021 8 let, nemůže žádat o odklad.
Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít
doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP poradny a
vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2014)

2. Co je potřeba pro zapsání dítěte v naší škole?
Vyplněné dokumenty, které naleznete na našich webových stránkách školy v sekci formuláře a
tiskopisy - žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, zápisní list, případně žádost o odklad (doplněnou o
zprávu z PPP a doporučení lékaře nebo SPC + žádost o přijetí) - lze podávat v období od 1. 4. 2020
do 17. 4. 2020.
Přihlášky je možno podat:
- do datové schránky: ID datové schránky: cgzmtie
- emailem – žádost musí být opatřena elektronickým podpisem zstrsice@zstrsice.cz
- do poštovní schránky u hlavního vstupu do školy (zaslat poštou, vhodit osobně)
V případě nejasností volejte: 725 906 129

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
Co by děti měly před nástupem školní docházky umět, můžete najít např. v materiálu
MŠMT Desatero pro rodiče.
Každému dítěti, bude přiděleno registrační číslo, které bude předem oznámeno rodičům
formou SMS. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo
nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí,
a to na webových stránkách školy a úřední desce školy (2. st. ZŠ) do 4. 5. 2020.

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky!

