Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17,
příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Informace k zápisu k plnění povinné školní docházky (PŠD)
v letošním školním roce proběhnou zápisy
v pondělí 6. dubna 2020 od 12:30 do 18:00

ale vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Dle doporučení MŠMT proběhne pouze formální část zápisů, motivační část zápisů proběhne
až po ukončení mimořádných opatření.
Možné způsoby podání žádosti
Přihlášku (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) si zákonný zástupce stáhne z webových
stránek školy (pozor od 23.3. je na www nový vzor) nebo fyzicky vyzvedne ve škole v době
úředních hodin a doručí do školy následujícími způsoby nejpozději 6.4.2020:
1. Do datové schránky školy 47emgj3,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou – podací razítko nejpozději s datem 6.4.2020,
4. osobní podání - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné dodržovat termíny, které jste si zarezervovali v registračním systému,
dále je nezbytné vstupovat do prostoru vestibulu školy, kde se bude konat sběr
žádostí, v roušce a dle potřeby v dalších hygienických ochranných pomůckách,
5. poslední možné podání žádosti je podání za pomocí jiných technických prostředků
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), toto
podání zvažte, protože pak je nutné žádost do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (na základě předchozí
telefonické domluvy).
Vzhledem k tomu, že je v době mimořádných opatření doporučeno, aby se k zápisu
dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte, je vhodné, aby součástí žádosti o přijetí
k základnímu vzdělávání bylo prohlášení zákonného zástupce, že volba základní školy byla
projednána s druhým zákonným zástupcem dítěte a ten s touto volbou školy souhlasí.

Přílohy k žádosti o přijetí:
1. Doložení rodných listů – stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem nebo
jako součást písemného podání.
2. Informace o speciálně vzdělávacích potřebách dítěte, žádosti o odklad PŠD,
předčasný nástup dítěte k PŠD (i tyto žádosti jsou ke stažení na www školy nebo
k vyzvednutí ve škole). Pokud nemáte ke dni zápisu doporučení školských
poradenských zařízení, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa,
podáte škole jen žádost. Škola přeruší správní řízení o zápisu do doby vydání
doporučení.
3. Ověření trvalého pobytu dítěte při volbě osobního podání (OP, smlouvy apod).
V ostatních případech bude ověřovat ředitelka školy ve spolupráci s ohlašovnou
pobytu.

Pro školní rok 2020/2021 bude otevřena jedna 1. třída, která bude naplněna maximálně
do počtu 28.
Volná kapacita školy je 39 míst.
Zákonní zástupci se k zápisu mohou registrovat na www.zsplzenbozkov.cz – zápis do 1.
třídy. Registrace byla spuštěna 9.3.2020 od 8:00 a bude ukončena 6.4.2020 v 18:00.
•
•
•
•

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k PŠD dítě, které do 31.srpna 2020
dovrší šestý rok věku (§ 36 odst.4 školský zákon).
K zápisu k PŠD se dostaví i zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro letošní školní
rok udělen odklad PŠD.
Kritéria pro příjímání dětí se nemění.
Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze
podat žádost o přijetí dítěte po předchozí telefonické domluvě se školou do 30. 4.
2020 všemi možnými způsoby.

Pokud máte nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme – telefonicky: 378 027 020 nebo
styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz

Mgr. Hana Stýblová
ředitelka školy

