Informace k zápisům do první třídy v Základní škole Slavičín – Vlára
pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem opatření o organizaci zápisů
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.

Ředitel ZŠ Slavičín – Vlára stanovuje termín zápisu do prvního ročníku základního
vzdělávání v souladu se školským zákonem (§ 36 ods. 4) na dobu od 1. dubna do 30.
dubna 2020. Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s
odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis organizován
následovně:
1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
2. Aktuální tiskopisy - žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádost o odklad
povinné školní docházky jsou umístěny na webových stránkách školy v oblasti
„Rodiče – Zápis do 1. třídy“.
3. V případě, že budou rodiče žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, mají
možnost své dítě přihlásit do přípravné třídy v naší škole. V oblasti „Rodiče –
Přípravná třída“ je k dispozici aktuální tiskopis „Žádost o přijetí dítěte do přípravné
třídy“. Spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky doručí škole také žádost o
přijetí dítěte do přípravné třídy.
4. V odůvodněných případech je možné si uvedené tiskopisy vyzvednout v kanceláři
hlavní budovy školy nebo požádat telefonicky u zástupce ředitele (608 732 938) či
emailem (zastupce@zsslavicin.cz) o jejich zaslání poštou.
5. Upřednostňujeme dodání tiskopisů zpět škole bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce. Dle možností zákonných zástupců lze tiskopisy poslat emailem na
info@zsslavicin.cz nebo dodat osobně do kanceláře školy. Rovněž lze vyplněné a
podepsané tiskopisy zaslat škole zpět poštou na adresu ZŠ Slavičín – Vlára,
Školní 403, 763 21 Slavičín.

6. Po zaslání řádně vyplněného tiskopisu s žádostí zpět do školy Vám bude
prostřednictvím emailu nebo telefonu sděleno registrační číslo, pod kterým ředitel
školy uveřejní výsledky zápisu do první třídy.
7. Tiskopis s žádostí o přijetí k povinné školní docházce vyplní a zašlou zpět škole také
rodiče dětí, které měly v loňském školním roce povolený odklad povinné školní
docházky. Vzhledem k tomu, že vloni nežádali o přijetí, ale o odklad povinné školní
docházky.
8. Rodiče, kteří vyplní tiskopis s žádostí o odklad povinné školní docházky, doloží do 1.
června 2020 ke své žádosti rovněž dvě přílohy, a to doporučení příslušného
školského poradenského zařízení a doporučení odborného (dětského) lékaře.
Pozdější termín k dodání potřebných příloh škola ochotně umožní na základě
telefonické domluvy (zástupce ředitele, 577 341 304, 608 732 938).
9. Výsledky zápisu budou zveřejněny po jeho ukončení pod registračními čísly (ne
jmény dětí) na webových stránkách ZŠ Slavičín – Vlára a při vstupu do budovy I.
stupně ZŠ do 8. května 2020.
10. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydá ředitel školy rodičům
písemně po dodání všech potřených dokumentů (viz. výše).
11. Přípravná třída se od září 2020 otevře v případě minimálního počtu 10 přihlášených
dětí. Škola bude rodiče o otevření přípravné třídy informovat po dodání přihlášek
začátkem června 2020.
12. Kontakt pro případné další informace nebo osobní konzultaci rodičů: Mgr. Jana
Pinďáková, zástupce ředitele, Telefon: 577 341 304, 608 732 938 nebo email:
zastupce@zsslavicin.cz .
13. Po ukončení karanténních opatření uskutečníme setkání vyučujících s rodiči a
budoucími prvňáčky u nás ve škole. O termínu budete informováni.

