Základní škola Vitějovice, okres Prachatice
Vitějovice 12, PSČ 384 27
=================================================================================
e-mail: skola@zsvitejovice.cz
www.zsvitejovice.cz

reditel@zsvitejovice.cz

tel. 388328721

Organizace zápisu do 1. ročníku v Základní škole Vitějovice,
okres Prachatice pro školní rok 2021/2022
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky podávají zákonní
zástupci dětí, které dosáhnou 6 let věku k 31. 8. 2021.
1) Ředitel ZŠ Vitějovice stanovuje začátek zápisu na pátek 9. dubna 2020 od 13.00 hodin /tedy
původní termín zápisu se nemění/. Zápis proběhne distančním způsobem bez osobní
přítomnosti žáků. V tento den budou vyplněné žádosti o přijetí, žádosti o odklad školní
docházky a dotazníky rodičů přijímány od 13.00 do 18.00 hodin ve sborovně školy. S sebou si
vezměte rodný list dítěte k ověření uváděných údajů. Žádáme rodiče o dodržování
hygienických opatření - vstup do budovy školy pouze s nasazeným respirátorem a jednotlivě.
Pro vlastní zápis nabízíme rodičům službu online pohovoru ředitele školy – dítěte – rodiče
prostřednictvím platformy Google Meet. Online zápis je nutno si předem rezervovat na
telefonním čísle 730 621 630. Časy online zápisu: 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 hodin. Před zahájením online zápisu, pokud o něj projevíte zájem,
Vám bude na e-mailovou adresu odeslán odkaz, pomocí kterého se na rezervovaný čas
přihlásíte k pohovoru.
Ukončení přijímání žádostí:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) žádost o odklad školní docházky (doplněna vyjádřením
školského poradenského zařízení a dětského lékaře)
c) dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
stanovuje ředitel školy na pátek 23. dubna 2020. Po uplynutí této doby budou vydávána
rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, případně odkladu školní docházky.
2) Veškeré formuláře potřebné k organizaci zápisu budou zveřejněné na webových stránkách
školy www.zsvitejovice.cz Další možností je zaslání formulářů elektronicky na e-mailovou
adresu zákonného zástupce, případně si je může zákonný zástupce vyzvednout osobně
v ředitelně školy.
3) Zákonný zástupce vyplní příslušnou žádost /tzn. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo
žádost o odklad školní docházky a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ /.
4) Vyplněnou příslušnou žádost a dotazník rodič dítěte:
a) odevzdá osobně v ředitelně školy a umožní kontrolu údajů předložením rodného listu
dítěte/doporučuji si na telefonním čísle 388 328 721 nebo 730 621 630
domluvit termín předání žádosti, nejpozději do 23. 4. 2020, a to do 16.00 hodin
b) žádost opatřenou elektronickým podpisem je možno zaslat na e-mailovou adresu
reditel@zsvitejovice.cz a doplnit oskenovanou kopií rodného listu dítěte pro kontrolu
uváděných údajů, nejpozději do 23. 4. 2020, a to do 16.00 hodin

c) zaslat žádost prostřednictvím České pošty s. p. rovněž s oskenovanou kopií
rodného listu dítěte pro kontrolu uváděných údajů, nejpozději s podacím razítkem
ve středu 22. dubna 2020
Mgr. Vladimír Trávníček
ředitel ZŠ Vitějovice

