Základní informace k zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce proběhne dne 21. 4. 2021 v době od 800 do 1700 hodin
v Základní škole Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace,
Jizerská 564, 513 01 Semily
Zápis se týká všech dětí narozených v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které měly
v loňském roce odklad povinné školní docházky.
Zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bez osobní přítomnosti zákonných
zástupců ve škole.
V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID -19 bude zápis do 1. ročníku probíhat následujícím způsobem
Formální část
•

Přijetí žáka do 1. ročníku – nutné vyplněné dokumenty – viz přílohy
o žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání
o dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
způsoby podání (doručení) vyplněné žádosti a dotazníku škole
o osobním podáním ve škole do poštovní schránky umístěné na budově školy
v obálce s nadepsaným jménem žáka v době od 8:00 do 17:00 hodin (lze se také
předem telefonicky domluvit na konkrétní době podání žádosti)
o poštou – odeslat do 21. 4. 2021 – adresa: Základní škola Dr. Františka Ladislava
Riegra Semily, příspěvková organizace, Jizerská 564, 513 01 Semily
o emailem s uznávaným elektronickým podpisem – zsriegra@seznam.cz
o datovou schránkou (DS školy: 4ew3uua)
Přidělené registrační číslo, pod kterým bude vedený uchazeč k základnímu vzdělávání,
bude poté odeslané zákonnému zástupci poštou.

•

Odklad povinné školní docházky – nutné vyplněné dokumenty
o žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání
o dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
o žádost o odklad povinné školní docházky
▪

k žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit
•

vyjádřením školského poradenského zařízení (PPP, SPC, a jiné)

•

vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa

způsoby podání (doručení) vyplněné žádosti a dotazníku škole
o osobním podáním ve vybrané škole do poštovní schránky umístěné na budově
školy v obálce s nadepsaným jménem žáka v době od 8:00 do 17:00 hodin (lze
se také předem telefonicky domluvit na konkrétní době podání žádosti). Obálku
označit „ODKLAD“
o poštou – odeslat do 22. 4. 2020 – adresa: Základní škola Dr. Františka Ladislava
Riegra, příspěvková organizace, Jizerská 564, 513 01 Semily
o emailem s uznávaným elektronickým podpisem – zsriegra@seznam.cz

o datovou schránkou (DS školy: 4ew3uua)
Motivační část – se neuskuteční
Po ukončení mimořádných opatření se uskuteční setkání se zapsanými dětmi, aby se
seznámily s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
O setkání budete informováni prostřednictvím webových stránek naší školy
s dostatečným předstihem, popřípadě osobním dopisem.
Již nyní si můžete naši školu prohlédnout na webových stránkách školy (www.zsriegra.cz)

