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INFORMACE k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/2022:
Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a metodickému doporučení, které vydalo MŠMT pro organizaci zápisů
vás informuji, že i v letošním roce je umožněno podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (o odklad PŠD)
následujícími způsoby:
 do datové schránky školy (od 01.04.2021 do 21.04.2021)
 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (od 01.04.2021 do 21.04.2021)
 poštou (rozhodující je datum podání) (od 01.04.2021 do 21.04.2021)
 osobním podáním ve škole – bez osobní účasti dítěte – a to

ve středu 21. dubna – od 14:30 do 16:00 hodin v budově základní školy
- požadované dokumenty je možné vhodit v tento den i do poštovní schránky ZŠ
k osobnímu podání s sebou: - občanský průkaz zákonného zástupce

- dokumenty, které je třeba doložit:
o Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na rok 2021/ 2022 – obě strany
o Kopie rodného listu dítěte v digitální podobě (sken, fotografie) nebo listinné podobě – prostá kopie (bude součástí spisu)
o Dotazník školní zralosti pro rodiče
o Poučení o odkladu povinné školní docházky - podepsané

o V případě, že žádáte o odklad PŠD: Žádost o odklad povinné školní docházky
– doloženou Doporučením ŠPZ a doporučením odborného lékaře (pediatr dítěte)
nebo doporučení klinického psychologa
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dokumenty je možné si stáhnout na webových stránkách školy :

www.zs.bohuslavice.cz (doma vyplnit a přinést k zápisu)

nebo je obdržíte a vyplníte během zápisu ve škole

 na webových stránkách jsou k dispozici také další materiály s informačním charakterem:
o Kritéria školní zralosti
o Desatero pro rodiče


Všechny tyto materiály jsou rozeslány zákonným zástupcům i elektronicky



V případě nejasností nebo potřeby změny termínu osobního podání ve škole (ze zdravotních důvodů) kontaktujte ředitelku školy
tel: 607 611 393
e-mail: bohuslavicezs@seznam.cz
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