Aktuální informace k zápisu do prvních ročníků (školní rok 2021/2022).
Na našich webových stránkách jste určitě viděli plakátek s pozváním k zápisu do školy
za osobní přítomností dětí a rodičů ve škole. Jsou tam informace a dokumenty, které je třeba
k zápisu vzít s sebou. Jsou zde i další obecné informace pro rodiče, které se týkají průběhu
zápisu. To vše by tak probíhalo za „normálního“ režimu bez šíření nemoci COVID 19.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která jsou v současnosti nastavena a
s ohledem na vývoj situace v naší zemi, je velmi pravděpodobné, že budeme nuceni
zorganizovat zápis do prvních tříd distančním způsobem tzn. bez osobní přítomnosti dětí a
jejich rodičů. Nebude se pravděpodobně realizovat ani Den otevřených dveří pro rodiče a děti
nastávajících „prvňáčků,“ který byl původně plánován na úterý 13.4.2021.
V případě ukončení mimořádných opatření bychom chtěli uspořádat setkání se zapsanými
dětmi, aby se mohly seznámit s prostředím školy. Tento záměr budeme moci realizovat pouze
v závislosti na dalším vývoji. O případném setkání bychom vás informovali na těchto webových
stránkách a informace bychom zaslali na kontaktní emaily rodičů „prvňáčků.“

Věřte, že je nám to nesmírně líto a moc jsme se na vás společně s učiteli těšili!
Protože se při zápisu do prvních tříd nemůžeme osobně setkat s vámi a vašimi dětmi, kdy
„zápisové dny“ jsou slavnostním a pěkným zážitkem pro všechny zúčastněné, připravili jsme
pro děti „pohádkové úkoly.“ Naleznete je na těchto webových stránkách, a to pod odkazem
„pro rodiče“ – „zápis 2021. “ Máte možnost se svými dětmi vyzkoušet si plnění těchto úkolů.
Doufáme, že se dětem budou líbit!
Pod tímto odkazem jsou uvedeny i další užitečné informace včetně prezentace z prostředí naší
školy.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZÁPISU DĚTÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRÁVĚ NA NAŠI ŠKOLU PŘI
DISTANČNÍM REŽIMU?

•

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700 má dostatečnou kapacitu k zapsání všech
dětí, které se rozhodly plnit povinnou školní docházku právě u nás.

•

V rámci zápisu do prvních ročníků musíme společně s vámi splnit všechny zákonné
povinnosti a zároveň chceme respektovat individuální možnosti a omezení
jednotlivých účastníků správního řízení o přijetí vašeho dítěte k povinné školní
docházce právě na naši základní školu:

V době od 6. 4. – 20. 4. 2021 doručte na adresu Základní školy Frýdek-Místek, 1. máje 1 700
vyplněné a zákonnými zástupci podepsané následující dokumenty:
„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“
„Zápisní list“
„Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“
(ke stažení zde)

V případě, že žádáte o odklad školní docházky dítěte a máte již vše vyřízeno (tzn. povinné
přílohy žádosti o odklad – viz dále) doručte škole „Žádost o odklad školní docházky,“ která se
dokládá 2 přílohami, a to vyjádřením poradenského školského zařízení (pedagogickopsychologická poradna) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato žádost
se podává místo „Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání,“ ostatní výše uvedené dokumenty
rovněž vyplníte.
V případě dosud chybějících příloh (v souvislosti s mimořádnými opatřeními) k „Žádosti o
odklad školní docházky doručte škole prozatím jen žádost bez příloh. Přílohy doložíte
dodatečně. Škola vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky poté, co bude žádost kompletní.
Všechny výše uvedené dokumenty musí být podepsané zákonnými zástupci, doručené škole
v zalepené obálce. Doručení je možné: a) vhozením obálky do poštovní schránky umístěné u
hlavního vchodu do školy, b) poštou, c) datovou schránkou nebo emailem na 7zs@7zsfm.cz,
s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email).

POSTUP ŠKOLY PO OBDRŽENÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ
Všechny žádosti budou ředitelstvím školy zpracovány a všem zákonným zástupcům budou
oznámena registrační čísla jejich žádostí na emailovou adresu uvedenou v „Zápisním lístku.“
Nejpozději do 27. dubna 2021 bude zveřejněno „Oznámení o výsledku řízení přijetí žáků
k základnímu vzdělání ve školním roce 2021/2022.“ Jméno vašeho dítěte naleznete pod
přiděleným registračním číslem.

Mgr. Iveta Zechová, ředitelka ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1 700

Ve Frýdku- Místku dne 12. března 2021

