Základní škola T.G.Masaryka
Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67,okr. Benešov, tel.: 323 647 215
E-mail: zspysely@zspysely.cz; IČ:43750699
……………………………………………………………………………………

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona na
naší škole v termínu od 6. 4. 2021 – do 23. 4. 2021.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí,
jsme nuceni přizpůsobit zápis budoucích prvňáčků tak, aby byla zaručena
bezpečnost dětí i dospělých, tedy bez osobní přítomnosti dětí a jejich
zákonných zástupců.
Pokud nám situace v závěru letošního školního roku dovolí, je možné uspořádat
společné setkání přijatých dětí, jejich zákonných zástupců i učitelů v budoucích
1. třídách. Tyto informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy
stejně jako termín informativní schůzky pro rodiče.
Měli jsme připravený projekt pro budoucí prvňáčky s názvem: ,,My se školy
nebojíme. “ Tento se však nemohl letos uskutečnit. Věříme, že situace nám
dovolí alespoň společné setkání před prázdninami.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

A nyní jak na to?
Kritéria přijetí:
1.
2.
3.
4.
5.

Kapacita školy
Trvalé bydliště v Pyšelích
Trvalé bydliště ve spádových oblastech – Pětihosty, Řehenice
Sourozenec v ZŠ Pyšely
Trvalé bydliště v nespádových oblastech

Zde upozorňujeme na skutečnost, že adresa zákonného zástupce dítěte musí
být shodná s adresou trvalého bydliště dítěte.

Způsoby podání žádosti:
1. Poštou (doručit na adresu ZŠ T. G. Masaryka, Pražská 168, 251 67 Pyšely
– do levého dolního roku uveďte slovo ZÁPIS).
2. Elektronicky (E-mail: zspysely@zspysely.cz – zde však Vaše žádost musí
obsahovat elektronický podpis obou zákonných zástupců)
3. Do datové schránky školy (99rfqq9)
4. Osobní předání žádosti (do vrátnice školy, denně od 7:30 – do 14.30
hod)
Pokud by byla žádost zaslána elektronicky (emailem na zspysely@zspysely.cz)
bez uznávaného elektronického podpisu obou zákonných zástupců dítěte, je
nutné tyto podpisy doplnit do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží!
V případě osobního podání žádosti do školy doporučujeme dodržovat platná
mimořádná protiepidemická opatření tak, aby nedocházelo ke koncentraci
lidí v prostoru vrátnice.
Vyčkejte vždy před vchodem do prostoru školy, až ve vrátnici nebude jiná
osoba.

K žádosti o přijetí k povinné školní docházce přiložte:
- Kopii rodného listu dítěte
- Ofocený OP zákonných zástupců žáka

K žádosti o odklad povinné školní docházky přiložte:
- Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)
- Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
(činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena, její provoz je však
omezen)
Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná
doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší. Ředitel školy
stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit, nejdéle však do
31. 5. 2021. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené
doby, řízení se zastaví v souladu s §66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si
vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

K žádosti o předčasný nástup k plnění povinné školní docházky
přiložte:
(týká se dětí, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. září 2021 do 31. 12.
2021)
- Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
- U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. Ledna do 30. června
2022 doporučujícím vyjádřením ŠPZ (PPP, SPC) a odborného (dětského)
lékaře.
………………………………………………………………………………………………………….
Další důležité informace:
1. Každé zapisované dítě obdrží kód, pod kterým bude uvedeno po
ukončení zápisu na seznamu přijatých dětí či dětí s odkladem.
Tyto seznamy budou vyvěšené na webových stránkách školy.
Tento kód bude zákonným zástupcům sdělen osobně, emailem,
telefonicky po obdržení některé z výše uvedených žádostí.
V případě nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován písemně
doporučeným dopisem.
2. Formuláře žádostí jsou přílohou tohoto dokumentu.
3. Formuláře k zápisu žáků k povinné školní docházce budou i na webových
stránkách školy, kde si je můžete stáhnout – v sekci aktuality
4. Formuláře budou k dispozici i ve vrátnici školy v tištěné podobě.
...................................................................................................................
Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti. Věříme, že společně vše zvládneme i
v tak nelehké době. Pokud byste měli další dotazy k zápisu, můžete nám je
zaslat na zspysely@zspysely.cz

Budeme se snažit Vám pomoci i takto na dálku.Přejeme hodně zdraví, sil a
trpělivosti, protože každý začátek je těžký.
Mgr. Milena Prášková, ř.š.

