Zápis do 1. třídy ZŠSira Nicholase Wintona Kunžak
Podle opatření naŠVrk zápisům do ZŠpro školnírok 2o20l2l budou zápísy
probíhat bez přítomnosti dětí ve škole.
V

době od 1. dubna do 23. dubna budeme tedy organizovat zápis na našíškole.
Zápis do 1 . třídy se týká dětí, které k 31 . srpnu 2020 dosáhnou věku šesti let.

Zékonnízástupci pošlou škole následujícívyplněné dokumenty:
o Zápisoý lístek
c :,.
zádost o přijetí
prostou
o
kopii rodného listu

V případě žádosti o odklad školnídocházky:

.
o
o
o

zápisoý lístek
L,,

zádost o přijetí
Žádosto odklad
prostou kopii rodného listu
V případě, že do|ožínížeuvedené doklady, bude ihned rozhodnuto o odkladu, doporučení
PPP a doporučení dětského lékaře můžebýt doloženo do konce května a pak bude roáodnuto
o odkladu.
. DoporučeníPPP
. Doporučenídětského lékaře

Způsob doručenídokumentů:
o datovou schránkou školy
o e-mailem s elektronickým podpisem

o
o

poštou
osobně (bez přítomnosti dítěte) v době uředních hodin, které budou zveřejněny na
našich webových stánkách nebo po domluvě (e-mailem) popřípadě i v jiném termínu.

Roáodnutí jim bude zasláno.
Rodiče dětío kterym při loňském zápisu byl udělen odklad školnídocházkyo dostanou
rozhodnutí o přijetí poštou.
Formuláře dokumentů (zápisoý lístek, žádost o přijetí, žádost o odklad) najdete na našich
weboých stránkách nebo si je můžetevyzvednout v době uředních hodin ve škole.

V případě dotazi se na školu obracejte formou e-mailu (zs-kurrzí.d,centrum.cz) nebo
telefonicky v době úředních hodin.

Po ukončenímimořádných opatření uspořádiáme ve škole setkání zapsaných dětí a zéroveň
informativní schůzku pro rodiče.

Zápis do 1. třídy ZŠSira Nicholase Wintona Kunžak
Podle opatření UŠUrk zápisům do ZŠpro školnírok 2020121 budou zápisy
probíhat bez přítomnosti dětí ve škole.
V době od
Zápis do

1.

dubna do 23. dub_na budeme tedy organizovat zitpis na našíškole.
třídy se týká dětí, které k 31. srpnu 2020 dosrihnou věku šesti let.

1.

Formuláře dokumentů (zápisoý lístek, žádost o přijetí, žádost o odklad) najdete na našich
webových stránkách nebo si je můžetevyzvednout v době úředních hodin ve škole.

Způsob doručenídokumentů:
o datovou schrránkou školy
. e-mailem s elektronickým podpisem

o
o

poštou
osobně (bez přítomnosti dítěte) v době úředních hodin, které budou zveřejněny na
našich webových stánkách nebo po domluvě popřípadě i v jiném termínu.

V případě dotaztl se na školu obracejte formou e-mailu (zs-kurrz@centrum.cz) nebo
telefonicky v době úředních hodin,

Po ukoněení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání zapsaných dětí a zátoveŤ
informativní schůzku pro rodiče.

