Základní škola Velký Šenov
Mírové nám. 440, PSČ 407 78,
tel. 412354001, E-mail: info@zsvelkysenov.cz
___________________________________________________________________________
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu.
Ale vzhledem k opatření MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021 budou zápisy
probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole (zápis je určen pro děti narozené v období od 1.
9. 2013 do 31. 8. 2014)
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním
od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v
termínech od 1. dubna 2020 do 19. dubna 2020. V tomto termínu je nutné doručit do školy
vyplněnou Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání.
Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání.
1. Žádost lze stáhnout na https://www.zsvelkysenov.cz/cz/informace-pro-rodice-zapis-do-1roc
2. Žádost lze osobně vyzvednout v kanceláři školy (pondělí, středa, pátek od 8 – 10hodin)
nebo po telefonické domluvě kdykoliv - tf.723 316 918
Podání vyplněné žádosti zákonných zástupců – různé způsoby
Termín: od 1. dubna 2020 do 19. dubna 2020
1. Vyplněnou žádost osobně vhodit do schránky
2. odeslat poštou na adresu školy
3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
4. odeslat do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
Vážení rodiče, prosím zároveň o důkladné zvážení připravenosti Vašeho dítěte k nástupu do
ZŠ a přihlédnout k názoru učitelek z MŠ, které Vaše dítě velmi dobře znají. Doporučuji přečíst
informace ke školní zralosti.
Viz. Školní zralost - https://www.zsvelkysenov.cz/cz/informace-pro-rodice-zapis-do-1-roc
Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky
1. Žádost lze stáhnout na https://www.zsvelkysenov.cz/cz/informace-pro-rodice-zapis-do-1roc
2. Žádost lze osobně vyzvednout v kanceláři školy (pondělí, středa, pátek od 8 – 10hodin)
nebo po telefonické domluvě kdykoliv - tf.723 316 918
Podání žádosti o odklad je stejné jako u žádosti o přijetí.
Termín: od 1. dubna 2020 do 19. dubna 2020
K žádosti o odklad je nutné doložit
Termín: do 31. května 2020
1. doporučující stanovisko dětského lékaře
2. a školského poradenského zařízení (PPP popř. SPC, pokud je tam dítě již evidováno)
23.3.2020 Mgr.Helena Čápová - případné dotazy na tf. 723 316 918

