Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem,
zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou,
Přerov nad Labem 112, IČ 72055758, tel.,fax 325565280

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem vyhlašuje v souladu se zněním §36 a §37 zákona 561/2014 Sb.,
školský zákon a §3a) vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní
docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022 proběhne pouze formální část
zápisů. Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením proběhnou zápisy také bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis se koná od úterý 20. dubna 2021 od 8 hodin do středy 21. dubna do 20 hodin
online prostřednictvím webových stránek školy www.skolaprerovnl.cz, banner vpravo dole
Online zápis do školy.
Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:
1/ Dosažení věku 6 let k 1. 9. 2021
2/ Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
3/ Dítě po odkladu školní docházky z roku 2020
4/ Trvalé bydliště dítěte Přerov nad Labem
Ředitelka školy v souladu s ustanovením §37 odst.2 zákonač.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,
informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky – vlastnoručně podepsaná písemná žádost o
odklad PŠD musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána
nejpozději do 30.5. 2021.

Organizace a průběh zápisu:
1/ Zákonní zástupci online vyplní přihlášku a automaticky obdrží registrační číslo. Přihlášku vytisknou a
podepíší. Odkaz na přihlášku:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolaprerovnl/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4455. Podepsaná
přihláška zákonného zástupce musí být zaslaná buď datovou schránkou rd8man9 nebo e-mailem
s elektronickým podpisem reditelka@skolaprerovnl.cz nebo poštou Základní škola a mateřská škola Přerov
nad Labem 112, 289 16, případně vhozena do schránky u hlavního vchodu školy do 22. dubna do 8 hodin.
2/ Budete-li žádat odklad školní docházky (§37) pro své dítě a nemáte doporučení z PPP nebo SPC pro
odklad, které je nezbytné ještě s doporučením dětského lékaře, pak tyto dokumenty doložíte dodatečně.
Totéž platí i pro případ, že byste chtěli přijmout dítě mladší 6 let (§36).
3/ Rozhodnutí o přijetí je v režimu správního řízení. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na hlavních
dveřích školy a na školním webu pod registračními čísly nejpozději 30.4. do 15.5.2021.
4/ Po ukončení mimořádného opatření se uskuteční setkání zákonných zástupců a dětí, kde proběhne
kontrola údajů dle rodných listů a zápis do školní družiny. O termínu tohoto setkání budete informováni
prostřednictvím komunikačních kanálů: webové stránky školy, vývěska.
V Přerově nad Labem dne 22.3.2021

Mgr. Yveta Dvorská

