Rozhodnutím MŠMT a v souvislosti s mimořádným opatřením vlády České republiky k
ochraně obyvatelstva bude zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 probíhat bez
osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců

od 6.dubna do 30. dubna 2021

Žádost o přijetí a odklad si můžete stáhnout zde :
Žadost o přijeti k základnímu vzdělávání.docx.doc
Žadost o přijeti k základnímu vzdělávání.pdf
Žádost o odklad.doc
Žádost o odklad.pdf
V tištěné podobě si je můžete vyzvednout po telefonické domluvě u ředitelky školy na tel.
603 143 109
K formulářům připojte, prosím, kopii rodného listu dítěte (nemusí být ověřená).Lze
vyhotovit i ve škole.
Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna 2 přílohami:
a) doporučení poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, ...)
b) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádost musí být doručena do 30.4.2021

Žádost o přijetí, popř. o odklad, můžete do školy dodat
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - ID schránky: 8mw3sb
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze prostý email!) zs.chrastany@email.cz
3. poštou - ZŠ a MŠ Chrášťany, Chrášťany 68, 270 01 Kněževes
4. osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy
na tel.: 603 143 109

Plnění povinnosti školní docházky.
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní
docházky o jeden rok.

Odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce.
2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí
vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na
vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy https://zschrastany.estranky.cz/
Seznam bude zveřejněn 4.5.2021.

O setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení s prostředím školy Vás
budeme informovat.

Těší nás, že máte zájem o naši školu.

v z. Mgr. Eva Hvězdová
ředitelka školy

