Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
Dodatek č. 1 je platný pouze pro zápisy uskutečněné v roce 2020

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis
do 1. třídy
Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová
Schváleno elektronickou komunikací dne 24.3.2020
Směrnice nabývá platnosti ode dne 24.3.2020
Směrnice nabývá účinnosti od dne 24.3.2020 a má omezenu platnost do konce roku 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením v důsledku opatření proti nákaze koronaviru v ČR
proběhnou zápisy do 1 třídy distančně, tj. bez účasti žáků a rodičů ve škole.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené
na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
1) vyhlašuji příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce (v souladu s rozmezím
stanoveném školským zákonem) v termínu od 6. 4. 20 do 20.4. 20 včetně.
2) žádosti budou přijímány následujícím způsobem:
a) do datové schránky školy (škola má datovou schránku ID: 5e7fdqz )
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
zrak@zrak-plzen.cz
c) poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady
řeči, Plzeň, Lazaretní 25, Lazaretní 25, 312 00 Plzeň
3) při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:


jméno a příjmení žadatele (dítěte),



datum narození,



místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního
řádu),



označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),



podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při
podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou
je zároveň potřeba uvádět:



jméno a příjmení tohoto zástupce,



místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Rodný list dítěte – doložit kopii rodného listu
Tiskopisy k zápisu jsou k dispozici na www.zrak-plzen.cz . V případě, že zákonní zástupci
zašlou svoji korespondenční adresu na mail zrak@zrak-plzen.cz ,budou jim tiskopisy zaslány
poštou
V případě žádosti o odklad bude postupováno stejným způsobem
Pokud žádost nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude řízení přerušeno na dobu
nezbytně nutnou.
Zákonní zástupci uvedou svoji mailovou adresu, na kterou jim bude zasláno registrační
číslo dítěte, pod kterým bude uváděno v seznamu výsledků řízení.
V ostatních bodech zůstává v platnosti Směrnice z roku 2016 – viz www.zrak-plzen.cz –
dokumenty ke stažení – zápis do 1. třídy

V Plzni, dne 24.3.2020
Ing. Iva Šmrhová
Ředitelka školy

