SKŘÍTCI ZÁPISNÍČCI INFORMUJÍ O ZÁPISU
Termín zápisu
Zápisy proběhnou v online prostředí stránek školy od
čtvrtka 15. 4. do soboty 17. 4. 2021.

Věk dítěte
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 6 let.
Požádá-li zákonný zástupce, lze ve stejném termínu zapsat i
děti, které jsou tělesně i duševně vyspělé
a dosáhnou šestého roku věku do 30. 6. 2022.
Co je k zápisu nutné doložit?
• Z online aplikace vygenerovanou a podepsanou žádost o přijetí
• Rodný list dítěte
• Rozhodnutí o odkladu – bylo-li dítě v loňském roce u zápisu

Organizace a průběh zápisu
Zápis proběhne formálně bez osobní přítomnosti dítěte. Zákonný
zástupce podá žádost o přijetí ke vzdělávání prostřednictvím výše
zmíněné online aplikace. Z aplikace vygenerovanou a podepsanou
žádost následně doručí spolu s prostou kopií rodného listu do školy
jedním z následujících způsobů:
1) do datové schránky školy ID: n8smc28,
2) e-mailem na adresu: info@zcsol.cz (v tomto případě je nutné
poslat žádost jako přílohu a opatřit uznávaným elektronickým
podpisem!!!),
3) poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně),
4) osobním dodáním do kanceláře školy a to v úředních hodinách
v pondělí 19. 4. 2021 nebo ve středu 21. 4. 2021od 9.00 do 15.00.

Odklad povinné školní docházky
O odklad musíte požádat vedení školy při zápisu.
Co nejdříve je třeba k žádosti doložit doporučení školského
poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Ohledně školní připravenosti dbejte na doporučení vaší MŠ.

Rozhodnutí o přijetí
• bude oznámeno pod registračním číslem, které obdržíte při zápisu,
• výsledky budou zveřejněny nejpozději v pátek 23. dubna na vstupních dveřích školy
a webových stránkách školy.
Pro školní rok 2021/2022 škola přijímá 28 dětí (otvírá dvě první třídy). Z kapacitních
důvodů nemůžeme vyhovět všem zájemcům o přijetí.
Kritéria pro přijetí do první třídy
O přijetí ke vzdělání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě těchto kritérií:
1. starší sourozenec navštěvuje naši školu,
2. LOSOVÁNÍ.
O PŘIJETÍ NEROZHODUJE POŘADÍ, V JAKÉM BYLY DĚTI ZAPSÁNY.

