České Budějovice dne 19. 3. 2020

Informace k zápisům do 1. tříd
Vážení zákonní zástupci,
níže Vám podáváme informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
1. Zápisy do prvních tříd budou probíhat bez osobní účasti dětí ve škole.
2. Zápis v naší škole bude probíhat v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2020.
3. Dokumenty potřebné k zápisu:
•

Žádost o přijetí k ZV
Dotazník školní zralosti

Tyto dokumenty si můžete stáhnout na webových stránkách školy
https://www.sluchpostcb.cz/c-102-formulare-ke-stazeni.html

•
•

Nebo si je můžete osobně vyzvednout v přízemí budovy školy. Po zazvonění na kancelář Vám
budou předány tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob.
Dokumenty můžete vyplnit též ústně, podáním do protokolu – pouze po předchozí telefonické
domluvě.

4. Předání dokumentů:
• Osobně – opět předáním v přízemí budovy školy.
• Osobně – vhozením do schránky školy umístěné u vchodu z Riegrovy ulice.
• Datovou schránkou, ID schránky: ac9fdm4.
• E-mailem opatřené uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý e-mail.
5. Doporučení, zpráva školského poradenského zařízení (SPC)
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy
typicky žádosti o odklad povinné školní docházky, doporučení k přijetí. Správní řízení o zápisu se
v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Bez „Doporučení SPC“ nelze dítě přijmout k základnímu vzdělávání v naší škole.
6. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).
Nebude nyní však součástí zápisu.
Děkujeme za pochopení.
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