Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Základní škola Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale
s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30.
dubna 2020.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu
se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Termíny budou upřesněny do konce měsíce března.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je
to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve
škole (datová schránka, email), případně dle konkrétní situace osobně do školy
nebo poštou.
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé
období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4.
2020.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodiče si přečtou informace na našem webu www.2zsveseli.cz
Stáhnou si žádost k povinné školní docházce, která je vystavena v dokumentech ke stažení
Vyplní též zápisový lístek, který je tamtéž
Na webu je i formulář se žádostí o odklad školní docházky
Vyplněné pošlou datovou schránkou nebo emailem na adresu vrankova@2zsveseli.cz,
případně dle konkrétní situace přinesou osobně do školy nebo pošlou poštou na
adresu Základní škola, Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí, 391 81

Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2014. Zaslány budou též žádosti o odklad školní
docházky s doporučením školského poradenského zařízení a odborného nebo dětského lékaře.
Kritéria pro přijetí:
1.
2.
3.
4.

Věk dítěte
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu
Děti z nespádového obvodu, jejichž sourozenec je žákem školy
Ostatní zájemci

Základní škola zřizuje ve školním roce 2020/2021 jednu první třídu s maximální kapacitou 30
žáků.
Mgr. Ilona Vránková, řed. školy (603 524 560)

