Základní škola a mateřská škola Drahanovice
příspěvková organizace
Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok 2021/2022 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh
zápisu k povinné školní docházce.
1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen
upuštěno od některých tradičních postupů.
2. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného
zástupce dítěte ve škole. Žádost podává zákonný zástupce dítěte, které je narozeno od 1.9.
2014 do 31.8. 2015, a dále dítěte, které v loňském školním roce mělo odklad povinné školní
docházky.
3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce a Dotazník k zápisu si můžete stáhnout z
našich webových stránek. Oba dokumenty vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte
neověřenou kopii rodného listu dítěte a zašlete některým z níže uvedených způsobů:
- DOPORUČENĚ - klasickou poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Drahanovice,
Drahanovice 44, 783 43 Drahanovice
- DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY 8gtmc26
- E-MAILEM s elektronickým podpise zákonného zástupce (e-mailem bez elektronického
podpisu nelze !!!) na adresu zs.drahanovice@seznam.cz.
- OSOBNÍM PODÁNÍM ve škole po předchozí domluvě na termínu a čase na telefonu
730595860
5. Termín pro příjem žádosti stanovuji od 1.4. 2021 do 16.4. 2021.
6. Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj
kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
7. Zveřejněná kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, kapacita školy je dostatečná,
předpokládáme, že přijmeme všechny děti.
8. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se
upouští.

Kritéria pro přijímání žáků k povinnému školnímu vzdělávání:
-

místo trvalého pobytu v místě školského obvodu do výše povoleného počtu žáků
uvedeném ve školském rejstříku
1. kritérium
- dítě po odkladu povinné školní docházky
2. kritérium
- ostatní žáci
3. kritérium
Kapacita třídy 1. ročníku (počet žáků, kteří mohou být ve školním roce 2021/2022 přijati): 30
žáků.
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Základní škola a mateřská škola Drahanovice
příspěvková organizace
Pro rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky
Informujte nás prosím v termínu od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021, že budete podávat
žádost o odklad. Tuto informaci můžete poslat obyčejným e-mailem na adresu
zs.drahanovice@seznam.cz nebo obyčejnou poštou nebo doručit osobně do školy po
předchozí domluvě. K této informaci použijte vyplněný Zápisní list, kde podtrhnete
v záhlaví, že budete žádat o odklad školní docházky.
Vlastní žádost o odklad je nutno podat v termínu od 1. dubna 2021 do 31. května 2021.
Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského
zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.
Žádost o odklad můžete podat výhradně některým z níže uvedených způsobů, který
vyžaduje správní řízení:
- DOPORUČENĚ - klasickou poštou na adresu. Základní škola Drahanovice, Drahanovice 44,
783 43 Drahanovice
- DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY 8gtmc26
- E-MAILEM s elektronickým podpise zákonného zástupce (e-mailem bez elektronického
podpisu nelze !!!) na adresu zs.drahanovice@seznam.cz
- OSOBNÍM PODÁNÍM ve škole po předchozí domluvě na termínu a čase na telefonu
730595860.
V Drahanovicích 17.3.2021
Mgr. Lenka Trávníčková, ředitelka
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