Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace
Žižkov 300, 783 45 Senice na Hané
Tel. 588 880 255, mail: vedeni.skoly@zssenicenh.cz, www.zssenicenh.cz, IČO:70994510

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021 dochází ke změně průběhu a organizace zápisu
k povinné školní docházce, který je tímto nucen upustit od některých tradičních postupů.

V souvislosti s výše uvedeným vydávám tyto pokyny:
Termín pro příjem žádostí stanovuji od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Zápis bude organizován
bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte
ve škole. Motivační část zápisu se nyní ruší. Při žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
budete postupovat tímto způsobem:
1. Nejprve vyplníte interaktivní formulář ve Škole OnLine (informační systém školy):
záložka na pravé straně webové aplikace
2. Poté Vám přijde do e-mailové schránky přihláška, kterou vyplníte (některé údaje již
budou vyplněné), vytisknete a podepíšete.
3. Společně s přihláškou prosím o vytisknutí a vyplnění dotazníku s doplňujícími
informacemi – formulář: Dotazník_zápis
4. Oba dokumenty můžete doručit do školy následujícím možným způsobem:
o

do datové schránky školy, ID: 3hsmsad

o

emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na adresu: tomas.soupal@zssenicenh.cz

o

poštou na adresu: ZŠ Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková org.
Senice na Hané, Žižkov 300, 783 45
vlevo označte obálku textem „Zápis do 1. ročníku“

o

osobní podání do poštovní schránky umístěné u vchodu do budovy druhého
stupně školy – malá branka.

Na přihlášce bude také uvedeno registrační číslo, pod kterým pak bude vydáno
rozhodnutí o přijetí.

Kritéria pro přijetí:
1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence
3. Ostatní žáci
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Informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
Žádost je nutno podat stejným způsobem a ve stejném termínu, jako žádost o přijetí, tedy
v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Prosíme rodiče, aby postupovali tak, jak je uvedeno výše. Při vyplňování elektronické přihlášky
je možné zatrhnout, že budete žádat o odklad povinné školní docházky. Všem zákonným
zástupcům, kteří tuto možnost zaškrtnou, bude na emailovou adresu zaslán formulář „žádost
o odklad povinné školní docházky“ i s přílohami, které bude nutné vyplnit a doručit do naší
školy jedním z výše uvedených způsobů.
Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře
nebo klinického psychologa – formulář: Příloha_k_žádosti_o_odklad-vyjádření_lékaře.
Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí. V případě,
že by v žádosti o odklad povinné školní docházky předepsané náležitosti chyběly, správní
řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat
Mgr. Tomáš Šoupal, tel.: 720 403 100 /588 880 255/, e-mail: tomas.soupal@zssenicenh.cz

