Pokyny k zápisu do ZŠ Sedlice 2020
Vzhledem mimořádným opatřením probíhá letos zápis bez přítomnosti dětí. Pro většinu
rodičů platí, že je nutné přijít osobně do školy (s výjimkou rodičů, kteří absolvují zápis dle
bodu 3). Škola bude pro potřeby zápisu otevřena ve dnech 7. – 23. dubna a to v úterý, ve
středu a ve čtvrtek od 10,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin. Aby se zabránilo
shlukování většího počtu lidí, bylo by vhodné domluvit čas návštěvy předem telefonicky na
čísle 720 025 898 nebo e-mailem reditel@zssedlice.cz. Stejné kontakty neváhejte použít při
jakémkoli dotazu.
1. Žádám o přijetí
- stáhněte si na webu školy v sekci Dokumenty formulář Žádost o přijetí do ZŠ – zápis
- formulář vyplňte v ruce nebo na PC (je přidán i ve formátu docx) a podepište
- s formulářem, rodným listem dítěte a Vaším občanským průkazem se dostavte do školy
- pokud nemáte možnost formulář vytisknout, lze jej vyplnit ručně ve škole, případně
vyplněný na PC můžete poslat e-mailem, já jej vytisknu a ve škole ho podepíšete
- ve škole vyplníte Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (je k dispozici i na webu školy v sekci
Dokumenty) a bude Vám přidělen kód pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu
školy
- současně Vám budou předány i materiály pro děti a seznam požadovaných pomůcek
2. Žádám o odklad školní docházky
- stáhněte si na webu školy v sekci Dokumenty formulář Žádost o odklad školní docházky
- formulář vyplňte v ruce nebo na PC (je přidán i ve formátu docx) a podepište
- s formulářem, rodným listem dítěte a Vaším občanským průkazem se dostavte do školy
- pokud nemáte možnost formulář vytisknout, lze jej vyplnit ručně ve škole, případně
vyplněný na PC můžete poslat e-mailem, já jej vytisknu a ve škole ho podepíšete
- k žádosti je nutné doložit také vyjádření školského poradenského zařízení a dětského
lékaře, pokud tyto doklady ještě nemáte, bude správní řízení přerušeno
3. Mám zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo uznávaný elektronický podpis
- platí pro Vás body 1 nebo 2 s tím rozdílem, že nemusíte chodit osobně do školy a podání
žádosti lze vyřídit datovou schránkou nebo e-mailem
- datová schránka musí být zřízena na Vás jako fyzickou osobu, nelze použít např. firemní
datovou schránku
- na předání materiálů pro děti a seznamu požadovaných pomůcek se pak domluvíme

