Základní škola Manětín, příspěvková organizace, Manětín 12, 331 62 Manětín, tel. 373 392 215,
mob. 725 972 193, e-mail: skola@zsmanetin.cz, IČO: 75005191

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k
povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok
2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 bude na naší škole probíhat zápis do
1. ročníku následujícím způsobem.
Zápis proběhne v době od 1. 4. 2020 do 14. 4. 2020 a to pouze formálně, bez
přítomnosti dětí. V daném období zákonný zástupce dítěte vyplní tyto formuláře:
 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 Zápisní list do 1. ročníku
 k těmto dokumentům přiloží kopii rodného listu dítěte
Vyplněné a zákonným zástupcem podepsané tiskopisy společně s kopií rodného listu
doručte na vedení školy jedním z uvedených způsobů:
 zasláním datovou schránkou na ID Základní školy Manětín, přísp.org:
mtbmpm2
 zasláním poštou
 osobním předáním v úředních hodinách (pondělí, středa od 9,00 – 12,00
hodin)
(Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat).
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí automaticky
zasíláno, ale bude oznámeno následujícím způsobem:
- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole,
u vchodu do budovy školy
- a na webových stránkách školy: www.skola@zsmanetin.cz
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný
termín zveřejnění je stanoven na den: 20. 4. 2020
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními
čísly. Registrační číslo dítěte bude zákonnému zástupci zasláno na jeho
e-mailovou adresu uvedenou v Zápisním listu. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v
písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může ale požádat o jeho vydání.
Tiskopisy si můžete vytisknout zde: Žádost o přijetí a Zápisní list
popřípadě si je můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách.
Setkání dětí, rodičů a pedagogů, které se mělo konat 25. 3. 2020 se uskuteční
v náhradním termínu, o kterém vás budeme včas informovat.

