Informace pro rodiče k zápisům do 1. tříd
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR bude zápis do 1. tříd na nový školní rok 2021 – 2022
probíhat takto:
1. Zápis bude probíhat od 1.4. do 16.4.2021 pouze písemnou formou (bez přítomnosti dětí)
2. Formuláře potřebné k zápisu si můžete stáhnout z našich webových stránek
www.zskontesinec.net (základní škola – dokumenty – zápis do 1.tříd)
3. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si pro formuláře přijít od 22.3. v době od 8:00 do
12:00 a od 13:00 – do 14:30 hod do základní školy, kde budou připravené ve vestibulu školy
4. Způsoby podání vyplněných a podepsaných formulářů:
 do datové schránky školy – ID datové schránky je bxyan55
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 poštou na adresu:
Základní škola Kontešinec
Masarykovy sady 104/21
737 01 Český Těšín
 osobním podáním a vhozením do připravené krabice v aule školy v termínu od 1.4.
do 16.4.2021 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod (prosím všechny vyplněné
formuláře vložit do jedné obálky nebo fólie – pokud nemáte, budou připraveny vedle
krabice)
Formuláře nutné k zápisu do 1. tříd
1.
2.
3.
4.

Žádost o přijetí
Souhlasy zákonných zástupců
Zápisní list žáka
Kopie rodného listu dítěte

Pokud chcete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musíte doložit tyto formuláře
1.
2.
3.
4.

Žádost o odklad
Doporučení pedagogicko-psychologické poradny
Doporučení pediatra nebo odborného lékaře
Zápisní list žáka (potřebujeme informace o dítěti a kontakty na Vás pro rozhodnutí o povolení
nebo nepovolení odkladu)

Registrační čísla při tomto písemném zápisu nebudou přidělována. Informaci o přijetí žáků sdělíme
obecným sdělením na našich webových stránkách a na úředních deskách od 26. 4. 2021. O nepřijetí
žáka bude zákonný zástupce informován telefonicky, rozhodnutí o nepřijetí bude také zasláno
poštou.
Pokud to bude možné, setkáme se s Vámi na 1. třídní schůzce v měsíci červnu, kde si ověříme Vámi
uvedené údaje. Dozvíte se také informace o organizaci nového školního roku, o umístění Vašich dětí
do tříd a o zakoupení pomůcek.
Na závěr bychom Vám chtěli sdělit, že naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí dětí ze
spádových i nespádových oblastí.
V případě dotazů volejte na telefonní číslo 558 712 341 nebo 602 124 310 (Mgr. Radka Gajdová).

