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Zápis dětí k povinné školní docházce
pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku zápis dětí
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne bez osobní
přítomnosti Vašeho dítěte ve škole. Zápis se tedy neodkládá, ale proběhne pouze
jeho formální část. Motivační část zápisu je zrušena.
Po ukončení mimořádných opatření rozhodně chceme uspořádat setkání se
zapsanými dětmi, aby se seznámily se školním prostředím.
Podání žádosti proběhne dne 2. dubna 2020, jak bylo již dříve stanoveno.
Náhradní termín se ruší. Ve vestibulu školy bude připravena schránka, do které
umístíte žádost o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce. Stejně tak i
žádost o odklad povinné školní docházky (s doporučením poradenského zařízení
a doporučením pediatra), pokud o něj budete žádat.
Prosím pečlivě vyplňte tiskopisy, které jste již obdrželi. Kopie rodného listu
nebude požadována. Jeho kontrola proběhne při nástupu dítěte do školy. Všechny
tiskopisy, které se týkají zápisu Vašeho dítěte, vložte do jedné obálky a zalepte.
Vestibul školy bude zpřístupněn 2. 4. 2020 od 15 :00 h do 18:00 h.
Je nezbytné, aby byla dodržována všechna bezpečnostní opatření a do
budovy školy jste vstupovali pouze jednotlivě, tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný
zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona,
kterými zj. jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst.
3 správního řádu),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola Borová),
- podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje) a další náležitosti.
Doklad o přidělení registračního čísla Vašeho dítěte si ponecháte.
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou
k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné vyplnit:
- jméno a příjmení tohoto zástupce,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se
zahájením školního roku, což se týká žádostí o odklad povinné školní docházky.
Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení
školského poradenského zařízení.
V případě změn budete informováni.
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