Z „OPATŘENÍ MŠMT K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021“:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně
dle konkrétní situace osobně ve škole nebo poštou.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou, Pozn. Pokud budete posílat žádost o přijetí poštou, buďte tak laskaví a
oznamte nám to e-mailem (Ivana.vodickova.zs@seznam.cz), abychom věděli, kolik
žádostí máme očekávat. Děkujeme.
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu
osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jaké změny tedy nastávají pro zápis na naší škole?
Protože se naši předškoláci nemohou zúčastnit zápisu (a určitě se ve školce připravovali
a těší se) a my na ně také, tak pro ně nachystáme náhradní akci. Pravděpodobně na červen,
zkrátka na dobu, kdy budou do škol zase děti chodit. Přijdou odpoledne do školy, a my
pro ně připravíme odpolední školičku. Ukážou nám, co umí, něco nového se naučí a společně
strávíme hezké odpoledne. Třeba využijeme i čas, kdy jejich rodiče budou na třídní schůzce
dostávat od paní učitelky informace, co pro prvňáčka na září obstarat.
Snad budou v červnu podmínky, které nám tuto akci umožní.

ZÁPIS (ODKLAD)
Zápis proběhne ve dnech 20. 4., 21. 4. a 22. 4. 2020 (přidali jsme pondělí) vždy
od 9.00 do 17.00 hodin.
Vzhledem k současné situaci je pro osobní podání žádosti nutné zajistit, aby se v budově
nesetkalo více lidí v určitou dobu. Proto jsme zápis naplánovali na tři celé dny
a od 1. dubna bude spuštěn rezervační systém k zápisu.
Nejpozději 10 dní před termínem zápisu budou na webových stránkách připraveny všechny
tiskopisy, které je potřeba vyplnit, potvrdit, odevzdat.

Možnosti, jak provést zápis (stejně tak i odklad):
1. Datová schránka
Do datové schránky školy (IDS: e8ed5ux) pošlete přihlášku a všechny ostatní
požadované formuláře (přihláška, dotazník, seznámení s kritérii přijímání, poučení
o správním řádu a GDPR). Pro kontrolu údajů budeme potřebovat i sken (foto)
rodného listu dítěte. Celá korespondence pak proběhne prostřednictvím datové
schránky a do školy osobně nemusíte přijít vůbec.
2. Zaslání přihlášky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – v souvislosti
s pravidly GDPR je jen na Vašem rozhodnutí, zda e-mailem pošlete i ostatní formuláře
(uvedené u možnosti datové schránky), či přijdete osobně do školy. Pokud vše zašlete
e-mailem, proběhne vše shodně jako u datové schránky. Škola bude Rozhodnutí
o přijetí oznamovat vyvěšením seznamu (registračních čísel), případná rozhodnutí
o nepřijetí budeme zasílat doporučeně do vlastních rukou, popř. se domluvíme
na osobním předání.
3. Přijdete do školy osobně a vše proběhne tak, jak bylo plánováno. Jen s tou změnou, že
si čas musíte zaregistrovat. Pokud všichni dodrží čas své rezervace, nikdy nás nebude
více než 5 v celé třídě.
V případě, že nemáte možnost si tiskopisy předem vytisknout a vyplnit, není to žádný
problém. Budou ve škole připravené hned u vchodu. Jen tentokráte prosíme, abyste si
každý přinesl svou propisku.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte paní ředitelku.
Nejlépe emailem (Ivana.vodickova.zs@seznam.cz) nebo na tel.: 267713530.

