Zápis do 1. tříd ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022 – v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.
Vzhledem k vyhlášeným protiepidemickým opatřeními v ČR je potřebné organizaci zápisu
přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální
možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Na základě vydaných informací a doporučení
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro
školní rok 2020/2021 ze dne 5. 03. 2021 se v našich sušických školách zápis uskuteční ve
dnech od 1. dubna 2021 do 8. dubna 2021.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní
zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ , zápisový lístek a popřípadě
další požadované dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy
(www.zssusice.cz).
Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše
uvedených dní jedním z následujících způsobů:
1. osobním dodáním – vyplněné:
a. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“
b. zápisový lístek
a popřípadě další vyplněné požadované dokumenty vhoďte do poštovní
schránky na budově školy;
2. poštou na adresu školy ZŠ Sušice, Lerchova 1112, 342 01 Sušice.
3. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: jfaeht5);
4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail
a. (e-mail školy: skola@zssusice.cz);

Žádost o odklad školní docházky - postupuje se stejně jako u žádosti o přijetí.
Nutno však navíc přiložit:



Žádost o odklad povinné školní docházky (včetně žádosti o přijetí k základnímu vzděl.)
Doporučující vyjádření státního školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra
nebo klinického psychologa

Vzhledem k tomu, že tato pracoviště PPP mají momentálně mírnou časovou prodlevu,
prodlužujeme dobu pro odevzdání podkladů pro odklad školní docházky. Žádost o odklad
vyplněnou zákonnými zástupci odevzdejte do 8. dubna, vyjádření PPP a pediatra odevzdáte
hned, jak to bude možné.

Kritéria přijetí:
Základní škola plánuje otevřít celkem 3 třídy s celkovou kapacitou cca 81 žáků, takže by
všichni zájemci o přijetí mohli být uspokojeni. Pokud tomu tak nebude, budou žáci přijímáni
podle následujících kritérií:
1. Žáci, kteří mají trvalé bydliště ve školském obvodu (spádové oblasti) ZŠ Sušice, Lerchova
budou v souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. (§ 36 odst. 7) přijati do prvního ročníku
základní školy ve školním roce 2021/2022 pokud o to zákonní zástupci požádají.
2. Pro žáky, jejichž trvalé bydliště je mimo školský obvod ZŠ Sušice, Lerchova, stanovuje
ředitel ZŠ tato kritéria pro přijetí do prvního ročníku (na základě § 164 odst. 1 písm. a)
zákona 561/2004 Sb.):
2.1. Žáci, kteří mají trvalé bydliště ve školském obvodu (spádové oblasti) ZŠ T. G.
Masaryka Sušice.
2.2. Starší sourozenec zapisovaného dítěte je dnes žákem ZŠ Sušice, Lerchova ul. a ve
školním roce 2021/2022 bude nadále žákem ZŠ Sušice, Lerchova.
2.3. Ostatní zájemci (do naplnění kapacity).
Při větším počtu zájemců než je stanovená kapacita přijetí do 1. ročníku, bude o přijetí
rozhodovat los (netýká se žáků podle bodu 1).
Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.
Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro
přednostní přijetí.

Rozhodnutí o přijetí:
Seznam dětí (registrační čísla), které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2,
Zákona č. 561 v platném znění, po zpracování „Žádostí“ na webových stránkách školy a na
veřejně přístupném místě (nástěnka u hlavního vchodu do školy). Předpokládaný termín
uveřejnění bude nejdéle 21. dubna 2021.

Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova ul.

