Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/22
S ohledem na aktuální vývoj pandemie lze předpokládat, že zápis proběhne pouze distanční
formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. O případné změně formy zápisu
budeme včas informovat na webu školy.
K zápisu je třeba přihlásit každé dítě, které k 31.8.2021 dovrší věku 6 let.
Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:
Je nutné doručit požadované dokumenty nejpozději do pátku 16. dubna 2021.
K zápisu je nutné dodat:
Žádost o přijetí + Zápisní list + kopii rodného listu dítěte
+ pokud budete žádat o odklad, navíc Žádost o odklad + patřičná doporučení
Formuláře budou na webu školy ke stažení od 1. dubna 2021.
Do školy lze doručit jedním z následujících způsobů:
1. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu školy
2. poštou na adresu ZŠ Trhový Štěpánov, Sokolská 256, 257 63 Trhový Štěpánov
3. do datové schránky školy (ID schránky je 9bvmtg3)
4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen
poslat prostý email!) na adresu zs@trhovystepanov.cz
Odevzdání výše uvedených dokumentů stačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno správní
řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (udělení odkladu zahájení
školní docházky). Zákonný zástupce bude po 20. dubnu 2021 předběžně informován na
uvedený emailový kontakt.
Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022:
V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku
takto:
•

max. počet: 30 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
může být ještě snížen)

V případě, že počet přijatých žádostí překročí stanovený počet míst pro 1. ročník, bude ředitelka
školy postupovat dle následujících kritérií (postupně v daném pořadí):
1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Trhový
Štěpánov
2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod – prioritně se sourozencem v ZŠ Trhový
Štěpánov

