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INFORMACE KZ^PISU Do t. tŘÍnY Z^I<LADNÍ Šror-,y
V ANDĚLSKÉ HOŘE
yéůenírodiče,
na zil<ladě opatření ministra školství,mládeže a tělovýchovy k organízaci zápisů k povinné školní
docházce do zžl<ladníchškol všech zítzovatelů pro školnírck202112022 ze dne 5. 3.202I sděluji
následuj ícíinformace :

Zápis do 1. třídy bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu
je stanoven od l5. do 23. dubna 2021,.
podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, je možnépodání (tj.
žádost o přijetí k základnímuvzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možnédoručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky

školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání ve škole, a to v úředních dnech (pondělí a středa 8.00

* 12.00h)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bezuznávanélto
elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně ve
škole.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školnídochénce uvede zákonrý zástupce dle správního řádu
náležitosti stánovené v § 37 odst. 2 školskéhozákona, kterými jsou:
. jméno a příjmení dítěte,
. datum narození,
. místo trvalóho pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního
řádu),

. označenísprávního orgánuo jemuž je žádost určena (konkrétnízákladní škola),
. jméno a příjmení tohoto zástupce,
. místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
. podpis zákonného zásfupce.

Formulař žádosti naleznete na webových stránkách školy.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonrý zástupce,je nutné doložit své oprávnění dítě
zastupovat. Doloženírodných listů bude moci probíhat formou zaslání kopie dálkoqým způsobem (emailem, poštou).
Rodiče, kteří budou žáďat o odklad školnídocházky svého dítěte, dodají společně s žádostí potvrzení
o,d lékaře azprávu z poradenskébo zařízeni
zÁr<r,apnrí
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