Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267
telefon/fax: 317763521
Chocerady 267
mobil: 736535973
257 24 Chocerady
e-mail: romana.kolarova@tiscali.cz
IČO: 75002922
www.zsmschocerady.cz
____________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
termín zápisu do 1. třídy základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Chocerady 267, příspěvková organizace, je stanoven na období od čtvrtka 1. dubna do pátku 16. dubna
2021.
Vzhledem k vyhlášeným protiepidemickým opatřením škola ve stanoveném termínu zapíše předškoláky
do 1. třídy bez přítomnosti dětí.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 / Žádost o odklad povinné
školní docházky si můžete stáhnout z webových stránek školy (www.zsmschocerady.cz) v sekci
AKTUALITY či si ji od pondělí 15. 3. 2021 můžete osobně vyzvednout – žádosti budou umístěny
v deskách u vchodu do mateřské školy. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí / odklad můžete
doručit od čtvrtka 1. 4. 2021 do pátku 16. 4. 2021 k rukám ředitelky školy následujícími způsoby:
1) Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, Chocerady 267, 257 24 Chocerady
– obálku prosím označte nápisem „Zápis do 1. třídy“
2) Vhozením žádosti o přijetí do poštovní schránky Obecního úřadu Chocerady (schránka se nachází
venku před vchodem) – obálku prosím označte nápisem „Zápis do 1. třídy“
3) Prostřednictvím datové schránky (frfq998) nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem
(běžný e-mail bez el. podpisu nelze považovat za platnou žádost).
4) Osobním podáním ve škole (vždy po telefonické domluvě na tel. č. 736 535 973 či 317763521).
K žádosti o odklad školní docházky doložte prosím doporučení školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Datum a čas podání či doručení žádosti nemá vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí
1. ve škole – na vstupních dveřích MŠ, na vstupních dveřích ZŠ
2. na webových stránkách školy www.zsmschocerady.cz v sekci AKTUALITY
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaným termínem zveřejnění
je 30. duben 2021.V seznamu budou Vaše děti uvedeny pod registračními čísly. Toto registrační číslo Vám
bude sděleno obratem po obdržení žádosti, a to e-mailem nebo telefonicky. Pokud byste registrační číslo
neobdrželi, kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 736 535 973 či hospodářku školu Ing. Lindu Kolacovou
na tel. čísle 317 763 521.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v
písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. V písemné podobě Vám bude zasláno
případné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole.
Obnovitelný podpis

Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

V Choceradech 9. 3. 2021
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Mgr. Romana Kolářová
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