Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Vzhledm k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19, proběhne zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) na ZŠ
Rudolfov bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Situace vyžaduje upřednostnit, pokud je to možné,
podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Rozhodli jsme
tudíž o prodloužení termínu zápisu a následujícím možnostem způsobu podání žádosti o přijetí
(odklad) dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Rudolfov.

1.
1. dubna 2020 - 5. dubna 2020 (elektronicky, poštou)
 Podání žádosti prostřednictvím datové schránky, adresa naší datové schránky: k2sma7e
 Podání žádosti prostřednictvím e-mailu výhradně na adresu zastupce1@zsrudolfov.cz
 Poštou: Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Ve výše uvedených případech si stáhněte z webových stránek školy www.zsrudolfov.cz v sekci
„Tiskopisy ke stažení“ tiskopis „Žádost o přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání..“, tuto žádost
vyplňte, pokud možno podepište a pošlete jako přílohu datovou schránkou, jako přílohu e-mailem
nebo v obálce poštou. Následně Vám bude stejnou cestou potvrzeno přijetí žádosti a přiděleno
registrační číslo, pod kterým bylo Vaše dítě zaregistrováno. Pokud nebude žádost o přijetí
podepsána zákonnými zástupci, budete školou vyzváni k jejímu dodatečnému podepsání.

2.
6. dubna 2020 - 8. dubna 2020 vždy od 8:00 do 12:00 hodin (osobní podání žádosti)
 Osobní podání žádosti
Z webových stránek školy www.zsrudolfov.cz si v sekci „Tiskopisy ke stažení“ stáhněte tiskopis
„Žádost o přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání..“, tuto žádost vyplňte, podepište a přineste
osobně do školy. Pokud nemáte možnost si „Žádost o přijetí (odklad) vytisknout, můžete si ji
vyzvednout ve škole od 1. 4. 2020 do 3. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin. V obou případech zvoňte u
hlavního vchodu do budovy 1. stupně na zvonek zástupce ředitele nebo telefonujte na číslo
739 341 050.
K zápisu se lze dostavit ve kterémkoliv stanoveném dnu a libovolném čase. Pořadí, ve kterém
budou „Žádosti o přijetí..“ doručeny, nerozhoduje o přijetí (nepřijetí) žáka k základnímu vzdělávání
do ZŠ Rudolfov. Již zveřejněná kritéria pro přijímání žáků do prvních tříd zůstávají v platnosti.
Z důvodu uzavření školských poradenských zařízení (PPP, SPC) a některých ordinací dětských
lékařů, je možné doporučující vyjádření k odkladu školní docházky doložit dodatečně.
Seznam přijatých žáků k povinné školní docházce (pouze přidělená registrační čísla) bude zveřejněn
v nejkratším možném termínu na vchodových dveřích do budovy školy a na webových stránkách
www.zsrudolfov.cz.
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