ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok
provázejí, škola musí organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby
byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň
splněny všechny zákonné povinnosti.
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne
21. dubna 2021, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole.
Zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se účastní děti, které
dovrší šestý rok věku nejpozději 31. 8. 2021, tzn. děti narozené
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu
2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Pokud chtějí rodiče zapsat dítě narozené po 31. 8. 2015 vyžádají si
potřebné informace u vedení školy.
Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
od 1. dubna do 30. dubna 2021.
Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání v rozmezí od 1. 4. 2021 do 20. 4. 2021 prostřednictvím:
– datové schránky Datová schránka ZŠ Dobříč: y4hmksp
– e – mailem s elektronickým podpisem
– poštou, ZŠ Dobříč 84, 330 05 Dobříč
– osobním podáním (vhozením do schránky u vchodu
do budovy školy) obálku označte nápisem Zápis 2021/2022
O doručení žádosti bude škola informovat zákonného zástupce emailem
(popř.telefonicky) a zároveň přidělí žádosti registrační číslo.
Proběhne tedy pouze formální (administrativní) část zápisu.

O možnosti uspořádání Dne otevřených dveří se zapsanými žáky i zákonnými
zástupci za účelem seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem,
učitelkami a vybavením školy (motivační část) budete včas informováni, pokud
to dovolí protiepidemická opatření.
Zákonný zástupce doručí škole následující dokumentaci:
a. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
b. Rodný list dítěte – postačí prostá kopie, není třeba úředního ověření
c. V případě žádosti o odklad školní docházky doloží zákonný zástupce
k žádosti též doporučení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. V případě nedodání výše
požadovaných doporučení bude správní řízení přerušeno do doby doplnění
chybějící dokumentace.

O přijetí/nepřijetí žáka rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
Seznam přijatých žáků dle registračního čísla bude zveřejněn na úřední desce u
vchodu do školní budovy a na webových stránkách školy: www.zsdobric.cz.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný
termín zveřejnění je stanoven na 3. 5. 2021.
O přijetí žáka bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka založeného ve
škole. Zákonným zástupcům bude rozhodnutí zasláno.
Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke vzdělávání bude rovněž zasláno zákonným
zástupcům v písemné podobě.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky žáka bude zákonným zástupcům zasláno
poštou.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad školní docházky
najdete zde na webových stránkách : www.zsdobric.cz - Zápis dětí do 1. ročníku
2021/2022.
Pro další informace, jakékoliv dotazy nebo nejasnosti se na nás obracejte emailem:
zsdobric@email.cz, popřípadě telefonicky na ředitelku školy: 723 498 640.
Kontaktujte nás i pokud si žádost potřebujete vyzvednout ve škole. Domluvíme se na
konkrétním čase a způsobu předání.

V Dobříči 18. 3. 2021

Mgr. Anna Dyková, ředitelka školy

