Zápis do 1. třídy základní školy
v ZŠMŠ Plesná, p. o. pro školní rok 2021/2022
Termín: čtvrtek 15. 4. 2021 a čtvrtek 22. 4. 2021 vždy od 14.00 do 16.00 hodin
Zápis bude probíhat i s možností distančního průběhu. Bližší informace v dokumentu
Organizace zápisu - koronavirus 2021.
Zvýhodňující kritéria - kritéria, podle kterých budou k povinné školní docházce přednostně
přijímány děti v případě, že budou překročeny možnosti školy (uplatnění těchto kritérií
nicméně nepředpokládáme, vzhledem k počtu předškoláků v MŠ zřejmě přijmeme všechny
děti, které rodiče řádně přihlásí):
1. spádovost dítěte (budou přednostně přijaty děti, které mají trvalý pobyt v katastrálním
území města Plesná)
2. děti, které nemají trvalý pobyt v katastru města Plesná (tzv. nespádové) budou přijímány po
přijetí spádových dětí jen do výše kapacity školy
3. pokud počet nespádových dětí překročí kapacitu školy, budou přednostně (a v pořadí těchto
kritérií) přijímány děti:
a) které již mají sourozence v ZŠMŠ Plesná, p. o.
b) které dochází do MŠ při ZŠMŠ Plesná, p. o.
c) v ostatních případech losem
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání (pouze pokud podání neproběhne do 22. 4. 2021
budou upřednostněni ti, kteří podali přihlášku do 22. 4. 2021) ani pořadí podané žádosti.
K zápisu se mohou přihlásit prostřednictvím svých rodičů děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou
věku šesti let (v určitých případech zákon připouští i nástup dítěte mladšího šesti let).
S sebou si rodiče (u zápisu stačí přítomnost jednoho rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu)
vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, vyplněný dotazník.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v ZŠ, bude oznámeno
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích budovy školy (Školní 254),
a to alespoň po dobu 15 dnů. Dále bude tento seznam zveřejněn i s možností dálkového přístupu
– na webu školy (zsplesna.cz) po dobu nejméně 30 dnů.
Mgr. Václav Polívka
ředitel školy

