Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň,
Lazaretní 25
DISTANČNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY na školní rok 2020/2021
Info: www.zrak-plzen.cz
mail: zrak@volnycz
Vážení rodiče,
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) Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce (v souladu s rozmezím stanoveném školským zákonem)
je 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
K zasílané žádosti (elektronicky/poštou) je nutno připojit:

1) Vyjádření (aktuální) od SPC pro zrakově postižené nebo SPC pro vady řeči
2) Pokud žádáte o odklad školní docházky, budete potřebovat:
a)

Doporučení odkladu školní docházky ze školského poradenského zařízení, např. SPC pro zrakově
postižené, SPC pro vady řeči, Pedagogicko-psychologická poradna.

b) Doporučení dětského lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, v případě, že je dítě v lékařské
péči pro jiné zdravotní obtíže, by měl posouzení provést odborný lékař, který je pro tuto oblast
specialistou ( např. alergolog, neurolog , kardiolog apod.)
Upozorňujeme, že nestačí pouze doporučení lékaře nebo jen SPC, rodiče předkládají při zápisu obě
doporučení !!!
Dále k žádosti (elektronicky/poštou) přiložte:


Zákonní zástupci uvedou svoji mailovou adresu, na kterou jim bude zasláno registrační číslo dítěte, pod
kterým bude uváděno v seznamu výsledků řízení.

•
•
•
•
•

Kopii rodného listu
Žádost o přijetí
Dotazník pro rodiče
Kopii OP rodiče
Pokud mělo dítě odklad školní docházky, přiložte k žádosti scan (kopii) rozhodnutí o odkladu školní docházky

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
Informovaný souhlas obdržíte na prvním setkání ve škole
V Plzni 28. 3. 2020
Ing. lva Šmrhová
ředitelka školy

