Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace
679 06 Jedovnice, Nad Rybníkem 401, IČ: 62073095
Tel.: 516 442 224, e-mail: kancelar@zsjedovnice.cz

V Jedovnicích 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit, vzhledem k blížícímu se termínu zápisu dětí do
1. třídy školního roku 2021/2022. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, prezenční
zápis do 1. třídy k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční na Základní
škole Jedovnice, příspěvková organizace v úterý 13. 4. 2021 od 13,00 hod do 17,00 hod.,
případně v náhradním termínu ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín
a čas je potřeba si předem elektronicky rezervovat. V případě, že nebude možné zápis
prezenčně realizovat, celý zápis proběhne pouze elektronickou formou od 1. 4. 2021 do 22. 4.
2021. Podrobný postup pro oba případy je součástí přílohy tohoto dopisu.
Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je třeba žádost o odklad povinné školní
docházky podat písemně (vzor žádosti je součástí přílohy tohoto dopisu) v době zápisu (v naší
škole 13. 4. 2021). Ředitelka školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok
v případě, že bude žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické
centrum) a odborného lékaře (může být i pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba
na tyto nové skutečnosti myslet, počítat s delšími termíny objednání v poradnách a v den
zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 13. 4. 2021) mít příslušné doklady vyřízené.
Vzhledem k tomu, že není v současné době možné osobní setkání rodičů budoucích
prvňáčků ve škole, nabízí škola v úterý 16. 3. 2021 od 16,30 hod „Den otevřených dveřích“
online prostřednictvím MS Teams. Odkaz pro přihlášení bude k dispozici v den konání akce
na webu školy (www.zsjedovnice.cz). Na schůzce Vás vedení školy seznámí se školou
a jejími aktivitami, budou Vám představeny budoucí třídní učitelky 1. tříd, školní psycholožka
Vás bude informovat o nabídce služeb školní poradenského pracoviště, aj. Prostor bude i pro
Vaše případné dotazy.
Již nyní můžete alespoň trochu nahlédnout do naší základní školy prostřednictvím
videoprezentace, kterou jsme pro Vás připravili. Video je dostupné pod tímto odkazem
https://youtu.be/FWQa0hoT0QU.
Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!
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