Informace k zápisům k povinné školní docházce
pro školního roku 2020/2021 v kontextu vyhlášeného
mimořádného patření
V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a rozhodnutím vlády ČR
o vyhlášení nouzového stavu musí školy upustit od některých tradičních postupů spojených
s organizací a průběhem zápisu dětí k povinné školní docházce.
Řediteli všech tří hlineckých základních škol byl v souladu se školským zákonem stanoven
termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 na čtvrtek 23. dubna v době od 10:00
do 16:00 hodin. I přes výše uvedená mimořádná opatření zůstává tento termín nezměněn.
Ředitelé škol jsou však nuceni upravit organizaci a samotný průběh zápisu v souladu
s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Zejména klíčová je organizace zápisu
bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
Pro všechny tři hlinecké základní školy shodně platí, že veškeré dokumenty potřebné k zápisu
(případně odkladu) budou nejpozději do 31. 03. 2020 uveřejněny v elektronické podobě
na jejich webových stránkách. Jedná se zejména o tyto dokumenty „Žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ a „Žádost o odklad povinné školní
docházky“. Tyto dokumenty, včetně školou požadovaných příloh, si budete moci volně stáhnout
a vytisknout.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje upřednostnit podání
přihlášky, včetně všech školou požadovaných příloh, bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce dítěte ve škole - tedy podání prostřednictvím datové schránky, emailem
s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) nebo poštou. V tomto případě je třeba,
aby byla žádost se všemi požadovanými přílohami doručena na Vámi vybranou školu
nejpozději do 23. 04. 2020 (tedy v období 01. 04. – 23. 04. 2020).
Vyloučeno však není ani její osobní podání přímo do školy. Osobní podání žádosti je třeba
učinit ve čtvrtek 23. 04. 2020 v čase od 10:00 do 16:00 hodin (bližší pokyny pro osobní podání
uveřejní školy na svých stránkách nejpozději 15. 04. 2020).
V průběhu zápisu se můžete setkat s následujícími situacemi:
a) Chci podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021
- z webových stránek vybrané základní školy si stáhnete dokument „Žádost o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ (včetně všech školou
na webu uvedených příloh);
- kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace
doručíte škole (včetně všech tří školou požadovaných příloh);
- škola Vás prostřednictvím SMS zprávy informuje o přiděleném registračním čísle
(rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
a to na webových stránkách jednotlivých škol a na veřejně přístupném místě v každé
škole).
b) Chci podat žádost o odklad povinné školní docházky (mám již k dispozici obě školským
zákonem stanovené přílohy, kterými jsou doporučující posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo
klinického psychologa)
- z webových stránek vybrané základní školy si stáhnete dokument „Žádost o odklad
povinné školní docházky“ (včetně všech školou na webu uvedených příloh);

-

kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace
doručíte škole (včetně školou jedné požadované přílohy);
k žádosti zároveň nezapomenete připojit obě školským zákonem stanovené přílohy
– tedy doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického
psychologa.

c) Chci podat žádost o odklad povinné školní docházky (nemám k dispozici všechny
školským zákonem stanovené přílohy)
- z webových stránek vybrané základní školy si stáhnete dokument „Žádost o odklad
povinné školní docházky“ (včetně všech školou na webu uvedených příloh);
- kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace
doručíte škole (včetně školou jedné požadované přílohy);
- vzhledem k tomu, že nemáte k dispozici jednu (nebo obě) ze zákonem stanovených
příloh – tedy doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického
psychologa, musíte současně podat žádost o přijetí, a to tak, jak je uvedeno
v bodě a);
SOUČASNĚ TEDY PODÁVÁTE OBĚ ŽÁDOSTÍ (o přijetí i o odklad).
V případě potřeby doplnit výše uvedené informace, či jakýchkoliv konzultací potřebných
k vyplnění některého z požadovaných dokumentů, kontaktujte přímo Vámi vybranou základní
školu.
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