
                           INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
                                                  OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021 -2022

Vyhlášení zápisu
TERMÍN PŘIJETÍ ŽÁDOSTÍ:  
 období  od 1. dubna do 30. dubna 2021

Vzhledem  k  současné  epidemické  situaci  budou  probíhat  zápisy  budoucích  žáků  1.
ročníku  (šk.  roku  2021-2022),  s  největší  pravděpodobností  on-line  způsobem,  tedy  bez
přítomnosti dětí, jen formálním způsobem. Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy
za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit
na zápis v distanční podobě.

Nebojte se,  až to situace dovolí,  budeme mít  pro děti  motivační část -  „Pohádkový
zápis“  (během  daného  odpoledne),  za  přítomnosti  rodičů.  O  tuto  důležitou  událost  tedy
nepřijdete. Původní termín zápisu (13. 04. 2021 tedy NEBUDE REALIZOVÁN) 

 Kritéria přijímání 
 ve školním roce 2021-2022 bude otevřena jedna třída, je možné přijmout i děti s  jiným trvalým 
pobytem. 

Dokumenty, které jsou nutné dodat:
   ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  (viz příloha) 
     (i v případě, že budete žádat odklad školní docházky)
 V  případě, že požadujete odklad školní docházky- 
 ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY    (viz příloha) a také 

  doporučení školského poradenského zaříuzení (pedagogicko-psychologická poradna) a
  doporučení dětského lékaře

I v současné době je zachována činnost školského poradenského zařízení. K vyšetření o posouzení 
školní zralosti je nutné se objednat. (viz  webové stránky Krajské pedagogicko- psychologické 
poradny Zlínského kraje)

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:                                                                                
   Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 do datové schránky školy (ID: 8qhk8pv)
 e-mailem s     elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 osobním podáním ve škole – doporučujeme domluvit předem 
 vložit do poštovní schránky (budova ZŠ)  – obdržíte e-mailem potvrzení o 

předání 

V Bystřici pod Lopeníkem dne 12. 03. 2021                          Bc. Monika Petrášová, ředitelka školy 
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