
   Rodičům (zákonným zástupcům)
   dětí budoucích žáků 1. ročníků
  

   V Bystřici pod Lopeníkem dne 19. 03. 2020                                                      Čj. zsbpl 25/2020

                                  Informace k zápisu dětí do 1. ročníku
      organizace zápisů  k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních

školy pro školní rokk 2020/2021 ze dne 18. 03. 2020, Vás informuji o změně v organizaci zápisu

na naší škole. 

MŠMT  v  souvislosti  s  mimořádnými  opatřeními  Ministerstva  zdravotnicví  k  ochraně

obyvytelstva   prevenci  nebezpečí  vzniku  a  rozšíření  COIVD-19  a  rozhodnutím  vlády  ČR  o

vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření. 

Zápis k povinné školní docházce  proběhne v dubnu 2020,  bez osobní přítomnosti dětí

ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se v dubnu 2020 neuskuteční. 

Původně stanovený termín zápisu v naší  škole -   15.  duben 2020 -  není  nutno dodržet,

vyplněné

       žádosti budou přijímány v období od 01. 04. 2020 do 30. 04. 2020.

              Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2020/2021 (v příloze )

 je možné doručit:

a) e-mailovou cestou na adresu: zsbystrice@uhedu.cz  nebo  zsbpl@zl-kraj.cz

            (žádost vytisknout, vyplnit, podepsat, oskenovat a poslat)

b) poštou na adresu:   ZŠ Bystřice pod Lopeníkem 173, 687 55 

             (žádost vytisknout, vyplnit, podepsat  a poslat)

c) datovou schránkou na adresu:  ID datové schránky:   8qhk8pv

            (žádost vytisknout, vyplnit, podepsat osobně, oskenovat  a poslat datovou schránkou ) nebo

            (žádost vyplnit elektronicky, podepsat elektronicky a poslat datovou schránkou) 
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d)  email s elektronickým podpisem  na adresu: zsbystrice@uhedu.cz  nebo  zsbpl@zl-kraj.cz

            ( žádost vyplnit elektronicky, elektronicky podepsat a emailem zaslat)

e)  osobní vyzvednutí

(telefonicky kontaktovat ředitelku školy (tel: 776 712 636) žádost osobně vyzvednout a po vyplnění 

a podepsání vhodit do poštovní schránky na budově základní školy) 

Odklad školní docházky: 

Pokud budete  žádat  o  odklad  školní  docházky,  je  nutné  vždy zaslat  žádost  o  přijetí  k

základnímu vzdělávání a současně také žádost o odklad. (do 30. 04. 2020)

Přílohou žádosti o odklad  je také  doporučení od pediatra (nebo klinického psychologa)  a

doporučení školského poradenského zařízení.(pedagogicko psychologická poradna). Vzhledem k

současnému  přerušení  činnosti  školských  poradenských  zařízeních,  lze  tato     dvě  doporučení

doložit dodatečně. 

Motivační část zápisu (za účasti dětí a rodičů) proběhne po ukončení mimořádných opatření

formou setkání, kdy připravíme pro děti „Pohádkový zápis do školy“ s účastí rodičů. Zde Vás

budeme informovat o vzdělávacím programu a obdržíte další informace pro zákonné zástupce.

 Rozhodnutí  o  přijetí  k  základnímu  vzdělávání  budou  zveřejněny  na  webových

stránkách školy  a vyvěšeny na hlavních dveřích budovy školy  do 7. 5. 2020. Vyhovění žádosti

o odklad bude doručeno do vlastních rukou. 

                         

                             Děkujeme za pochopení a tešíme se na budoucí prvňáčky!!                               

                                 

                                                                                                                     

                                                                                           Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 
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