
Informace k zápisu do ZŠ Hrotovice pro školní rok
2021/22 

     Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády  k  ochraně  obyvatelstva  v  souvislosti  s  koronavirem  a  onemocněním  COVID-19
opatření  k  organizaci  zápisů  k  povinné  školní  docházce  pro  školní  rok  2021/22.  Zápisy
budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
     Zákonný zástupce dítěte podá žádost písemně ve formě „zápisního lístku“ a „žádosti  
o přijetí“ nebo „žádosti o odkladu“, ke které budou přiloženy dvě doporučení - doporučení
pedagogicko-psychologické poradny a současně doporučení dětského lékaře, nebo klinického
psychologa. Žádost o odklad včetně všech doložených doporučení musí být podána nejpozději
do  30.  4.  2020,  později  podané  žádosti  musí  být  podle  novely  zákona  zamítnuty.
K dokumentům přiložte také kopii rodného listu dítěte.
     Všechny uvedené žádosti jsou uloženy na webových stránkách školy a také je doručíme
rodičům e-mailem.  V kritériích  pro  přijetí  neplatí  původní  datum 8.  4.  a  některé  pokyny
týkající se přítomnosti dětí u zápisu. Žádosti bude zákonný zástupce předávat škole spolu  
s přílohami prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem, poštou nebo
osobně za dodržení protipandemických opatření. Předpokládám, že většina rodičů bude řešit
zasláním  poštou,  protože  datovou  schránku  ani  elektronický  podpis  nebude  většina  mít.
Dokumenty si můžete uložit v PC, vyplnit ve wordu, vytisknout a podepsat, nebo vytisknout,
pak  vyplnit  rukou  a  podepsat.  Žádost  musí  podat  i  rodiče  dětí,  které  měly  loni  odklad.
Nemusíte  mít  strach,  že  bychom  někoho  nepřijali.  Přijmeme  všechny  děti,  které  řádně
přihlásíte k zápisu. Pečlivě vyplňte rodné číslo, tam nesmí být chyba. Dítě s chybným rodným
číslem nepůjde zavést do evidence. V případě nejasností zavolejte, žádosti podávejte pouze ve
vymezeném týdnu.

Termín pro podávání žádostí je stanoven na naší škole 

v týdnu od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021.
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