Základní škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková organizace
468 46 Plavy 65 IČO: 727 44 162

Vážení rodiče,
uzavření škol a školek nám opět zkomplikovalo zápis do 1. ročníku, ale není to nic, s čím
bychom si neporadili.
Ministerstvo školství vydalo níže uvedené doporučení, které se pokusím trochu zjednodušit.
Kdybyste něčemu neporozuměli, neváhejte napsat email: skola@zsplavy.cz nebo volejte na
tel. 734 255 121
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 (ZŠ Plavy: cs8mq7a ),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání (aby nedocházelo k větší koncentraci osob ve škole, je třeba si domluvit
termín telefonicky)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), 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 (konkrétní základní škola),
 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).
 kopii rodného listu dítěte (pokud nemáte možnost tisknout doma, okopírujeme ve
škole)
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.
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Lze využít a předem vyplnit formuláře na našich webových stránkách v sekci Dokumenty –
Dokumenty k zápisu (Karta žáka a Žádost o přijetí). Tyto formuláře jsou dostupné i ve škole a
můžete je vyplnit při osobním setkání.
Pro kontrolu osobních údajů je třeba doložit:
- při osobním podání občanský průkaz a rodný list dítěte (kopie bude součástí spisu)
- při digitálním či poštovním podání stačí prostá kopie rodného listu
DŮLEŽITÉ!
Rodiče dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky pro tento školní rok
(2020/2021) a školní docházku zahájí v roce 2021/2022, musí dítě opět zapsat k plnění
povinné školní docházky = dostaví se znovu k zápisu.
V případě odkladu spolu s formuláři ( Žádost o přijetí a Žádost o odklad), je nutné doložit
také lékařskou zprávu a zprávu poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
Pokud zprávu poradenského zařízení z důvodu nouzového stavu zatím nemáte, dejte mi
vědět a já vám vysvětlím další postup.
V této, pro všechny složité době, za dodržení platných protiepidemiologických opatření vás
srdečně zveme na individuální prohlídku naší školy, případně předzápisový pohovor a to od
22. března až do 16. dubna – po telefonické domluvě.
V době, kdy děti nebudou ještě ve škole v čase od 10.00 – 15.00 hodin (od 8.00 – 10.00
probíhají vedle distanční výuky ještě konzultační hodiny za přítomnosti žáků ve škole).
Pokud by naši žáci v dubnu do školy nastoupili, pak od 13.00 – 15.00 hodin.
V případě, že vám (např. kvůli zaměstnání, či ze zdravotních důvodů) námi navržené časy
nevyhovují, můžeme se telefonicky domluvit na jiném.
Sledujte naše webové stránky.
Těším se na spolupráci

V Plavech 12.3.2021

Mgr. Marie Navrátilová v.r.
ředitelka školy

