Zápis dítěte do 1. třídy 2021/2022
Zápis do 1. třídy bude v Základní škole a Mateřské škole Loukovec probíhat
plně distanční formou. Jedná se tedy o formu zápisu bez přítomnosti dětí
i rodičů. Tato forma zápisu je způsobena současnou situací v České
republice související s COVID-19. Předem děkujeme za pochopení.
Dokument ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k letošním zápisům:

Informace MŠMT k zápisu do 1. třídy
Instrukce k zápisu do 1. třídy 2021/2022
1. Dokumenty k zápisu budou přístupné na stránkách školy od 8.4.2021
do 21.4.2021. Jedná se o tyto dokumenty:
•
•
•
•

Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy
Dotazník k zápisu
Žádost o odklad povinné školní docházky
GDPR, souhlas se zpracováním osobních dat

2. Vytiskněte a správně vyplňte tyto dokumenty:
• Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku nebo Žádost o odklad povinné
školní docházky
• Dotazník k zápisu
• GDPR, souhlas se zpracováním osobních dat
Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní
docházky je nutné přiložit ještě dva dokumenty:
•
•

doporučení školského poradenského zařízení
vyjádření dětského lékaře

Pokud v současné situaci tyto dokumenty v daném termínu mít nebudete,
tak do 30.4.2021 podáte žádost o odklad a správní řízení o zápisu se
přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a
vyjádření dětského lékaře.

3. Protože je k zápisu potřeba ověření rodného listu, tak Vás prosíme o
zaslání kopie rodného listu. Pokud nebude přiložena, lze žádost
považovat za neplatnou a budete vyzváni k doložení rodného listu.
4. Výše uvedené formuláře dodejte do školy následujícími způsoby (bez
osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole):
a) Vhozením zalepené obálky do schránky školy, na které bude
uvedeno „Zápis do 1. třídy“. Schránka je u vchodu školy.
b) Zaslání pomocí datové schránky. ID datová schránky školy jskgiby.
Do předmětu zprávy uveďte „Zápis do 1. třídy“.
c) Poslání pomocí české pošty na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Loukovec
Loukovec 90
294 11 Loukov
Na obálku uveďte „Zápis do 1. třídy“
5. Po přijetí přihlášky a ostatních dokumentů Vám škola přidělí
identifikační číslo a sdělí Vám je telefonicky.
6. Informace o uveřejnění seznamu přijatých dětí
Rozhodnutí o přijetí bude sděleno na internetových stránkách školy
www.zsloukovec.cz v sekci Zápis 2021 pod identifikačním číslem
žádosti (všichni toto číslo obdrží telefonicky po přijetí přihlášky) a po
uzavření zápisů tj. 30.4.2021.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu
zs@zsloukovec.cz nebo na tel.: 739 454 936.
Děkujeme za pochopení

