Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto
opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ PROBĚHNE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
Termín pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce:

1.4. – 30.4. 2020
PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
do datové schránky školy: 6nwmsbs
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na:
helmova@zs2su.cz
poštou – doporučujeme doporučeně na adresu školy:
Základní škola, Školní náměstí 628, Sezimovo Ústí, 391 02
osobní podání: v tomto případě je nutno kontaktovat předem sekretariát telefonicky
(381 275 188, 603 160 550) a termín domluvit z důvodu minimalizovat vyšší koncentraci a
pohyb osob v prostorách školy.
Co doložit:
1. Vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU – ZÁPISNÍ LÍSTEK (ke stažení na webu, vyplnit ji můžete
pomocí „nástroje“ nahoře na liště nebo na liště vpravo, stačí „klik“ na „vyplnit a podepsat“, poté
můžete po kliknutí do políček psát, popřípadě vytisknout a vyplnit ručně)
2. Kopie RODNÉHO LISTU dítěte
3. Kopie KARTIČKY POJIŠTĚNCE dítěte
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MUSÍ PODAT PŘIHLÁŠKU I U DÍTĚTE, KTERÉ MĚLO LOŇSKÝ ROK ODKLAD
ŽÁDOST O ODKLAD – co doložit:
1. V případě žádosti o odklad zákonný zástupce nepodává přihlášku, ale ŽÁDOST O ODKLAD
POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (ke stažení na webu, vyplnit ji můžete pomocí „nástroje“ nahoře na
liště nebo na liště vpravo, stačí „klik“ na „vyplnit a podepsat“, poté můžete po kliknutí do políček
psát, popřípadě vytisknout a vyplnit ručně)
2. Povinné přílohy k doložení:
VYJÁDŘENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
VYJÁDŘENÍ ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA
3. V případě nedodání povinných příloh v termínu dané zákonem (do 30. 4. 2020 – k tomu budete
písemně vyzváni), bude muset zákonný zástupce podat řádnou přihlášku ke vzdělávání.
IČO: 00582620

Tel.: 381 275 188

e-mail: helmova@zs2su.cz

ID datové schránky: 6nwmsbs

