Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, okres Hradec Králové
Hořiněves 4, 503 06

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠK. ROK 2021/2022 - upřesnění
Termín zápisu je prodloužen od 1. 4. do 15. 4. 2021.

Zapisují se děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byla odložena povinná
školní docházka ve školním roce 2020/2021.
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním
COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2021/2022 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.
Zápis probíhá bez přítomnosti dětí.
Žádost o přijetí můžete podat jedním z těchto způsobů:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy, ID: y8ntsi8
emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
poštou
osobním podáním s nezbytností dodržení všech hygienických zásad nařízených vládou
(termín dle domluvy emailem - zshorineves@seznam.cz)

K žádosti přiložte kopii rodného listu.
Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, k žádosti přiloží:
doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně
pedagogického centra)
2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
1.

Dokumenty potřebné k zápisu jsou ke stažení na těchto webových stránkách v záložce ZŠ – Zápis
do 1. třídy. Rodičům dětí z naší mateřské školy budou potřebné dokumenty zaslány poštou.
Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
bude uveřejněn seznam přijatých žáků ve vývěsce školy a na webových stránkách školy do 30 dnů
od konání zápisu do 1. ročníku naší ZŠ. Seznam přijatých žáků bude uveřejněn prostřednictvím
přidělených registračních čísel žáků po dobu 15 dnů. (Registrační číslo žádosti zašleme jednotlivým
účastníkům zápisu prostřednictvím emailu.)
Pokud na konci školního roku bude příznivá epidemiologického situace, uspořádáme pro děti a jejich
rodiče společné setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem školy
a učiteli.
Mgr. S. Kropáčková Hvězdová, ředitelka školy

