Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 se budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok
2021/2022 opět konat bez osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole.
Žádosti lze podat následujícími způsoby – nejpozději do 30. 4. 2021
•
•
•
•

Do datové schránky školy – adumv2q (do 11. 4. 2021)
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (do 11. 4. 2021)
Poštou (datum podání 9. 4. 2021)
Osobní podání (doporučeno rezervovat si čas v elektronickém rezervačním systému)
přes školní webové stránky
Osobní podání:
středa 7. 4. 2021 od 14.00 do 18.00
čtvrtek 8. 4. 2021 od 14.00 do 18.00
pátek 9. 4. 2021 od 14.00 do 17.00

S sebou k zápisu přineste:
• Vyplněné tiskopisy
• Rodný list dítěte
• Kartičku zdravotní pojišťovny
• Doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz – zákonného zástupce)
• U cizinců osobní doklad dítěte
Na našich webových stránkách máme k dispozici následující tiskopisy:
•
•
•
•
•

Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Zápisový lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí do přípravné třídy
Žádost o předčasný nástup do ZŠ

V případě, že nemáte možnost si doma výše uvedené tiskopisy vytisknout, je možné si je na
13. ZŠ Plzeň vyzvednout v době 29. – 31. 3. 2021 od 9.00 do 15.00.
Pokud provedete elektronickou rezervaci času, můžete si stáhnout již předvyplněné žádosti o
přijetí a o odklad.
Rodiče žádající pro dítě přijetí k povinné školní docházce vyplní a doručí:
• Žádost o přijetí k povinné školní docházce
• Zápisový lístek

Upozornění: I v případě, že žádáte pro Vaše dítě o přijetí k povinné školní docházce, je
možnost Vaše rozhodnutí změnit a podat nejpozději do 30. 4. 2021 žádost o odklad povinné
školní docházky.
Rodiče žádající pro své dítě odklad školní docházky o 1 rok vyplní a doručí:
• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
• Žádost o odklad povinné školní docházky
• Zápisový lístek
• Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
• Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
• V případě zájmu o přípravnou třídu žádost o přijetí do přípravné třídy
Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba podat nejpozději do 30. 4. 2021. Jinak dítě
musí nastoupit do 1. třídy v řádném termínu, tj. 1. 9. 2021.
Rodiče žádající pro své dítě předčasný nástup do ZŠ vyplní a doručí:
• Žádost o předčasný nástup do ZŠ
• Zápisový lístek
• Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (děti narozené září 2015 –
červen 2016)
• Doporučující vyjádření odborného lékaře (děti narozené leden až červen 2016)
Při osobním podání žádosti respektujte hygienická pravidla pro mimořádná opatření
(respirátor, rozestupy 2 m, …).
Z důvodu mimořádných opatření upřednostňujeme elektronický rezervační
systém, kde si můžete zaregistrovat podání žádosti na konkrétní den a čas.
Elektronická rezervace bude spuštěna od 31. 3. 2021 (8.00 h) do 5. 4. 2021
(23.59 h).
Máte-li jakýkoli dotaz nebo chcete pomoci s elektronickou rezervací, volejte ve středu
31. 3. 2021 v době od 9.00 do 13.00 na telefonní čísla
378 028 701
378 028 702
728 678 366
Věříme, že i za současných mimořádných podmínek vše společnými silami dobře zvládneme.

Zdeňka Vrátníková
ředitelka školy

