Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dražice 57 , PSČ 391 31, IČO 750 00 580
telefon: 391 001 636, e-mail: zs-drazice@volny.cz, vesely@zsdrazice.cz

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 je změna v organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním
od některých tradičních postupů, bohužel bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven v termínu od 20. dubna 2020 do 24.
dubna 2020.
Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
Co potřebuji k zápisu: občanský průkaz (jen při osobním podání žádosti)
rodný list dítěte (stačí neověřená kopii)
Podání žádosti: Na školním webu www.zsdrazice.cz si stáhněte – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU
VZDĚLÁNÍ a ZÁPISNÝ LIST – oba dokumenty vytisknout, vyplnit a doručit do školy (níže uvedenými
způsoby). Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci. Pokud zákonný zástupce
žádá odklad školní docházky - vyplní ŽÁDOST O ODKLAD a doloží doporučení školského
poradenského zařízení (PPP) a dětského lékaře.
Způsoby doručení těchto dokumentů: 1. elektronicky (e-mailem na adresu vesely@zsdrazice.cz ,
nebo datovou schránkou školy - ID datové schránky re2k7e2, dokumenty musí být podepsané
elektronickým podpisem) – nelze poslat prostý e-mail !!!
2. poštou (ZŠ a MŠ Dražice, Dražice 57, 391 31 Dražice)
3. osobně (v době od 9 do 12 hodin, kontaktní osoba Mgr. Miloš Veselý – tel. 723 422753. Pokud
nemáte možnost dokumenty vytisknout, tak je vyplníme přímo ve škole. Prosíme Vás, návštěvu školy
si předem domluvte, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Seznam přijatých dětí do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zsdrazice.cz a
na úřední desce školy. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte zjistíte podle registračního čísla, které Vám
bude přiděleno během zápisu a které Vám zašleme na e-mailovou adresu, kterou uvedete ve své
žádosti.
Po ukončení mimořádných opatření se s Vámi i s Vašimi dětmi (našimi budoucími žáčky) velmi rádi
setkáme osobně. Termín setkání Vám včas sdělíme prostřednictvím webových stránek školy
www.zsdrazice.cz., nebo prostřednictvím mateřské školy.
Veškeré informace získáte na webu školy, nebo na tel. čísle 723 422753.

V Dražicích, dne 30. března 2020

Mgr. Miloš Veselý – ředitel školy

