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 2022/2023
Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce se zahájením ve školním roce 2022/2023 proběhne v souladu
s právními předpisy v budově základní školy v úterý 12. dubna 2022 v době 14 – 18 hodin.
Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
Co potřebuji k zápisu: občanský průkaz
rodný list dítěte (stačí neověřená kopii)
Podání žádosti: Na školním webu www.zsdrazice.cz si stáhněte – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ a ZÁPISNÍ LIST – oba dokumenty prosím 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 vyjádření odborného lékaře.
Způsoby doručení těchto dokumentů do školy: 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 přinést až k samotnému zápisu

Samotný zápis dítěte k povinné školní docházce se skládá z části formální a z části motivační. V rámci
formální části jsou ověřovány údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky s cílem motivovat dítě
pro školní docházku a ověřit si úroveň jeho základních znalostí a dovedností. V případě zájmu dostane
dítě i možnost zarecitovat básničku, nebo zazpívat nějakou písničku. K žádné činnosti nebude dítě
nuceno. Tato část nepřesáhne 15 minut.
Seznam přijatých dětí do 1. ročníku bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce
školy. Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte zjistíte dle přiděleného registračního čísla, které Vám bude
zasláno na vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete ve své žádosti.
Přesný termín setkání (červen 2022) budoucích prvňáků 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 22. března 2022

Mgr. Miloš Veselý – ředitel školy

