Aktuální informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce
pro školní rok 2021 - 2022
Vážení rodiče,
v souvislosti se současnými protiepidemickými opatřeními je organizace zápisu
přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a byly
respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.
Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2014 do
31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky. K zápisu mohou zákonní
zástupci přihlásit i děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, k žádosti musí
doložit doporučení školského poradenského zařízení. Děti narozené v době od 1.
1. 2016 do 30. 6. 2016 mohou být ke školní docházce přijaty v případě, že
zákonní zástupci k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a
odborného lékaře.
Zápis dětí do 1. ročníku proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a jeho
zákonného zástupce. Bude obsahovat pouze formální část, která spočívá
v podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, eventuálně v podání
žádosti o odklad povinné školní docházky.
Setkání přijatých dětí, jejich zákonných zástupců a učitelek prvních tříd
proběhne v polovině června v naší škole formou třídní schůzky nanečisto. Na
všechny se už nyní velmi těšíme.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok
2021/2022 je ředitelstvím školy stanoven termín 1. – 30. dubna 2021.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete na webových stránkách naší
školy www.zskomenskehofno.cz v sekci Rodiče/Tiskopisy. K vyřízení žádosti o
přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce dítěte doloží:
1. vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2. kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie)
nebo papírově – prostá kopie
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Vyplněnou a podepsanou žádost a kopii rodného listu doručte, prosím, ve
stanoveném termínu do školy:
a) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: s3kmk64),
b) e-mailem s elektronickým podpisem na sekretariat@zskomenskehofno.cz,
c) v případě, že zákonný zástupce nemá elektronický podpis, pošle poštou na
adresu Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
d) nebo osobním odevzdáním na sekretariát školy v době úředních hodin
(8:00 - 14:00 hodin)
e) ve výjimečných případech je možné doručit žádost osobním odevzdáním
na sekretariát školy mimo úřední hodiny po předchozí telefonické
domluvě.
Upozorňujeme zákonné zástupce, aby na žádosti uváděli výhradně datum
mezi 1. – 30. 4. 2021.
Po obdržení žádosti přes datovou schránku, e-mailem či poštou škola
potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky. Zároveň bude
k žádosti přiděleno registrační číslo. V případě osobního podání bude
registrační číslo přiděleno přímo na místě.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a na vstupních dveřích
do školní budovy od 7. května 2021. Přijaté děti budou uvedeny pod
přidělenými registračními čísly.
V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informování v zákonné lhůtě
doporučeným dopisem.
Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst.
7 a Stanovením spádových obvodů Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí
stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního
vzdělávání:
1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském
spádovém obvodu.
2. Dále budou přijati žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k zápisu v
uplynulém školním roce na ZŠ Komenského ul.
3. Na odloučeném pracovišti na Nové Vsi otevřeme 1 třídu s maximálním
počtem 20 dětí. Do této třídy budou přednostně umístěny děti:
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a) s trvalým bydlištěm na Nové Vsi
b) po odkladu školní docházky, které v uplynulém roce přišly k zápisu na Novou
Ves
c) které mají aktuálně staršího sourozence ve škole na Nové Vsi
Rozdělení dětí do tříd je v kompetenci vedení školy.

Informace o odkladu školní docházky
V případě žádosti o odklad školní docházky postupujte stejně. Vyplněný
tiskopis žádosti o odklad povinné školní docházky doručte nejpozději do 30. 4.
2021. Formulář žádosti o odklad naleznete opět na webových stránkách školy
v sekci Rodiče/Tiskopisy ke stažení. K žádosti je nutné doložit doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. V případě problémů s dodržením termínu kontaktujte telefonicky
sekretariát školy (558 677307)

V případě dotazů se obraťte telefonicky na 558 677 307.

Frýdlant nad Ostravicí dne 19. března 2021

Mgr. Anna Matějová
ředitelka školy

3

