Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace se sídlem Hrubčice 37,79821 Hrubčice
VÁŽENÍ RODIČE,
S OHLEDEM NA VÝVOJ PANDEMIE COVID V ČESKÉ REPUBLICE STANOVUJE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HRUBČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V SOULADU SE ZÁKONEM č.561/2004Sb,.školský zákon, a
zákona č. 500/2004Sb., správní řád, tato pravidla zápisu k povinné školní docházce pro školní rok
2021/2022:
1)RODIČ VYPLNÍ, PODEPÍŠE A DORUČÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 1.4.2020 DO 10.4.2021 TYTO
DOKUMENTY:
-žádost o přijetí k povinné školní docházce
-zápisní list
-běžnou kopii rodného listu dítěte (ta bude použita pouze k ověření údajů uvedených na žádosti o
přijetí a poté bude skartována)
-poučení o možnosti odkladu povinné školní docházky a způsobech předškolního vzdělávání
-plnou moc (jen v případě, že je zastupováním dítěte zplnomocněna jiná osoba než pečující rodič)

2) RODIČE, KTEŘÍ ŽÁDAJÍ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY SVÉHO DÍTĚTE,
DORUČÍ ŠKOLE V TERMÍNU KONÁNÍ ZÁPISU 1.4.-10.4.2021:

-Žádost o odklad povinné školní docházky
-Písemné doporučení odkladu povinné škol. docházky pedagogicko psychologickou poradnou nebo
Speciálně pedag. centrem
- Písemný posudek s doporučením odborného lékaře (např. pediatra) k odkladu povinné školní
docházky
-běžnou kopii rodného listu dítěte (ta bude použita pouze k ověření údajů uvedených na žádosti o
přijetí a poté bude skartována)
-poučení o možnosti odkladu povinné školní docházky a způsobech předškolního vzdělávání
-plnou moc (jen v případě, že je zastupováním dítěte zplnomocněna jiná osoba než pečující rodič)

3) RODIČ DORUČÍ ŠKOLE VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

Podání žádosti
Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy, ID DATOVÉ SCHRÁNKY
a6jmms6
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,

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.
4)PO SKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH DOKUMENTŮ ,
OZNÁMÍ ŠKOLA přijetí nebo nepřijetí žáka pod přidělenými registračními čísly na webu
školy a na vývěsce školy po dobu 15 dní.

V Hrubčicích dne 12..3.2021
Mgr. Radmila Smolková
ředitelka školy

