Zápis do základní školy pro školní rok
2021/2022
Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní
školy a Mateřské školy Popovice, příspěvkové organizace.
Prosím sledujte je, mohou se měnit v závislosti na vývoji situace.
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok 2021/2022 vydávám toto opatření, které mění organizaci
a průběh zápisu k povinné školní docházce.
1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen
upuštěno od některých tradičních postupů, tj. proběhne jen formální část zápisu,
od části motivační se upouští.
2. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.
3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Dotazník – příloha k zápisu, Žádost
o odklad povinné školní docházky a Prohlášení GDPR si můžete stáhnout z našich
webových stránek.
4. Oba dokumenty vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného
listu dítěte a zašlete:
a. DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu školy:
Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace, Popovice
150, 686 04 Kunovice.
b. Dokumenty naskenujte a pošlete na emailovou adresu: skola@popovice.cz. Pokud
zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než
jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné,
aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
c. Dokumenty naskenujte a pošlete datovou schránkou waabh4q.
d. Osobně v uzavřené obálce předejte zaměstnanci školy.
5. Termín pro příjem žádosti stanovuji od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021.
(30. 04. 2021 musí být žádost doručena již ve škole, podejte tedy žádost tak, aby ji
pošta do tohoto data doručila !!!)
6. Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám
na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
7. Kapacita školy je dostatečná, předpokládáme, že přijmeme všechny děti.
Nabízíme:
o

rodinné prostředí a pocit bezpečí pro všechny

o
o
o
o
o
o

učení podle Školního vzdělávacího programu „Škola – můj druhý domov“
individuální přístup ke každému podle jeho schopností
výuku anglického jazyka od 1. ročníku
možnost individuálního vzdělávání podle paragrafu 41
tradiční školní i mimoškolní akce
školní družinu s provozem do 16:45 hodin

Jde nám o to, aby vaše děti chodily do školy rády, maximálně rozvíjely své schopnosti,
získávaly dobrý vztah ke vzdělávání, dovednosti spolupracovat i ohodnotit svůj pokrok.
Zápis je určen dětem, které k 31. 8. 2021 dovršily 6 let.
Mgr. Ilona Eliška Hendrychová
ředitelka školy
Popovice 13. 03. 2021

