Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace
Mlečice 90, 338 08 Zbiroh
Kontakt:

tel. 777 227 650

e-mail: zsmlecice@centrum.cz

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Na základě mimořádných opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19,
budou zápisy do základní školy probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí
ve škole.
K zápisu půjdou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým
byla při loňském zápisu odložena školní docházka o 1 rok.
V Základní škole a Mateřské škole Mlečice, příspěvkové organizaci proběhne zápis
v době od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
Písemné přihlášky budou přijímány nejpozději do 30. 4. 2021.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně
do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy z9du88h
2. e-mailem (zsmlecice@centrum.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze

jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte

je nezbytné domluvit si telefonicky (tel. 777 227 650) přesný čas zápisu,
z důvodu zákazu vstupu cizích osob do prostor školy. Výjimečně!!!

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst.
3 správního řádu),




označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola a Mateřská
škola Mlečice, příspěvková organizace),

podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného
zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).


S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:



jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Doložte rodný list dítěte - postačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit stanovisko
školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
Dále k žádosti přiložte:
 kopii zdravotní pojišťovny dítěte
 kontakty na zákonné zástupce

Po ukončení mimořádných opatření bude uskutečněno setkání se zapsanými
dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a
učiteli.
Formuláře přiloženy.

V Mlečicích 15. 2. 2021

Mgr. Martina Koudelková v.r.
ředitelka školy

