Střední škola a Základní škola Oselce, Oselce 1
pracoviště Blovice, Setecká 235, Blovice

Informace pro rodiče
OPATŘENÍ 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.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s
upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona,
tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu
se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 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 do školy nebo poštou.
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé
období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4.
2020.

Informace ZŠ k zápisu na školní rok 2020/21.
Zápis na naší škole bude probíhat pouze formálně.
Zákonný zástupce podá v době od 1. 4. do 30 .4. pouze žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání .
K vyplněné žádosti přiloží doporučení školského poradenského zařízení /SPC, PPP/.
Tuto žádost si můžete vyzvednou a odevzdat u pí. Matouškové v kanceláři SŠ /vchod od
benzinové pumpy/ na výše uvedené adrese. Úřední hodiny jsou pondělí a středa od 7,00 do
11,00 hod. /tel. 773071715/.
Případné dotazy na telefonu 778496800
Motivační část zápisu proběhne po návratu dětí do škol.
Mgr. Danuše Bečvářová, zástupce ředitele pro ZŠ

