Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Blatná se
uskuteční v termínu od 6. do 27. dubna 2020,
ale bez přítomnosti dětí a rodičů.
Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve
škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo školství
v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.
Naše škola připravuje aplikaci na zápisy online, kde rodič navštíví webové stránky
naší školy, klikne na odkaz „Online zápis“ a zobrazí se mu formulář, kde vyplní
potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací (zatím ve stádiu příprav, včas
budeme informovat). Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému
naší školy. Po vyplnění formuláře bude už zbývat pouze dokončení formální části, a to
podpis zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce může vyplněnou přihlášku
odeslat do naší školy v elektronické podobě (datovou schránkou, e-mailem
s elektronickým podpisem) nebo ji vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit
v písemné podobě poštou či ji osobně vhodit do speciální schránky umístěné
u hlavních dveří školy. Stejným způsobem dodá zákonný zástupce též prostou kopii
rodného listu dítěte.
Výše uvedený elektronický způsob upřednostňujeme pro bezpečnost a pohodlí
všech. Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující
pro rozhodnutí o přijetí.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho rodiče/zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením
školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení
o odkladu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského
poradenského zařízení. Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad povinné školní
docházky, podá přihlášku stejným způsobem. K tištěné přihlášce přiloží také žádost
o odklad a požadovaná doporučení. V případě dotazů volejte na čísla ZŠ TGM:
778 884 461, 778 884 462, ZŠ JAK 734 429 806, 734 429 805.
Ministerstvo doporučuje, aby školy po ukončení mimořádných opatření uspořádaly
setkání se zapsanými dětmi, aby měly možnost seznámit se se školou či učiteli. To jistě
uděláme, i když většina dětí naši školu dobře zná díky spolupráci s našimi mateřskými
školami.
Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální
informace.
V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu zápisu nás neváhejte kontaktovat na číslech
ZŠ TGM: 778 884 461, 778 884 462, ZŠ JAK 734 429 806, 734 429 805.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

