INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
K zápisu přijdou děti narozené mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a děti, kterým byl v roce 2021
povolen odklad povinné školní docházky (Děti po odkladu povinné školní docházky JE NUTNÉ
OPĚT ZAPSAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ!!!).
Nezbytné dokumenty, bez nichž NEMŮŽE BÝT Vaše dítě přijato k základnímu vzdělávání:




Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Průkazka pojištěnce dítěte

S dítětem se k zápisu musí dostavit zákonný zástupce (stačí jeden ze zákonných zástupců, v případě
svěření do péče doneste i rozhodnutí soudu).
Své dítě můžete zapsat k základnímu vzdělávání v naší škole ve středu 6.4.2022 od 12,00 do 17,00 a
ve čtvrtek 7.4.2022 od 12,00 do 16,00 jedním z následujících způsobů:
1. Přihlaste se do aplikace Zapsat dítě online, která je umístěna na webu školy
(www.zsgepiky.cz). Vyplněný formulář Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku si vytiskněte,
odevzdáte jej během zápisu ve škole. Pokud si zvolíte tuto možnost, budete si zároveň moci
zvolit den a konkrétní čas, kdy s Vaším dítětem k zápisu přijdete. V takovém případě, prosím,
daný čas dodržte, aby se předešlo zdržením ostatních.
V případě, že nemáte možnost tisku, si po vyplnění celého formuláře tento dokument
stáhněte a zašlete jej na e-mailovou adresu zapis@zsgepiky.cz. Formulář Vám potom
vytiskneme a Vy jej u zápisu podepíšete.
2. Pokud se nemůžete nebo nechcete přihlásit přes aplikaci, dostavte se k zápisu kdykoliv
během 6. nebo 7. 4. 2022 v určené hodiny s potřebnými dokumenty. Žádost o zápis dítěte
vyplníte během zápisu. Upozorňujeme jen na fakt, že objednaní rodiče a budoucí žáci mají při
zápisu přednost a může nastat situace, že budete muset vyčkat, až na Vás dojde řada.
Upozorňujeme všechny zájemce o přijetí na naši školu, že budeme upřednostňovat žáky s trvalým
bydlištěm v MOaP.
Všechny dotazy k zápisu směřujte na email: zapis@zsgepiky.cz, popřípadě volejte na číslo: 596
612 102 ( požádejte o přepojení na zástupkyni ředitele pro 1. stupeň, Mgr. Kolářovou) .
INFORMACE K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky, je nutno po zapsání dítěte k základnímu
vzdělávání vyplnit písemnou žádost a předložit doporučení dětského lékaře a pedagogicko psychologické poradny nebo SPC. Jen jeden dokument nestačí! O odklad je nutné požádat
nejpozději do 31.5.2022 po dohodě s ředitelem školy. Pokud máte nějaké nejasnosti či otázky k
odkladu, pište na e-mail: zapis@zsgepiky.cz, popřípadě volejte na číslo: 596 612 102.

