Z

ákladní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
Vážení rodiče,

v důsledku nepříznivé epidemiologické situace v ČR proběhne zápis do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022
bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis proběhne v termínu od 12. 4. – 23. 4. 2021 včetně.

1. Základní informace

A

Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku:
Budete potřebovat:


vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce



vyplněný Zápisový list



pokud dítěti byl udělen odklad PŠD na jiné škole, doložte prosím, kopii
toto rozhodnutí

B



kopii rodného listu dítěte



kopii občanského průkazu zákonného zástupce

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky:
Budete potřebovat:


vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce



vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky



vyplněný Zápisový list



doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu
školní docházky (lze doložit dodatečně)



doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní
docházky

C

Pokud chcete zařadit dítě do přípravného ročníku:
Budete potřebovat:


vyplněnou Žádost o zařazení do přípravného ročníku



vyplněný Zápisový list



kopii rodného listu dítěte



kopii občanského průkazu zákonného zástupce



doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo
SPC)

2. Příjem žádostí
Vyplněné a podepsané žádosti doručte do školy od 12. 4. do 23. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:
A

do datové schránky školy (ID datové schránky: rj4mbeg)

B

e-mailem

s uznávaným

elektronickým

podpisem

(nelze

poslat

jen

prostý

email)

na infozsbnpl@zsbnpl.cz
C

poštou (adresa: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., Opletalova 699, 407 22 Benešov
nad Ploučnicí), musí být doručeno škole do 30. 04. 2021

D

osobním podáním - vhozením uzavřené obálky s potřebnými doklady do schránky označené
„Zápis do 1. třídy“ umístěné na hlavní budově školy v ulici Opletalova 699 (vchod B)

E

osobně:

ve dnech 14. 4. 2021 (12.00 – 14.00 h), 21. 4. 2021 (12.00 – 14.00 h)
adresa: Opletalova 699, 407 22 Benešov n. Pl.

V případě potřeby si lze veškeré potřebné dokumenty vyzvednout v papírové podobě u vchodu A
do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 15 h).
Pro kopii rodného listu a občanského průkazu je možné využít služby Podatelny MÚ Benešov nad Ploučnicí
(PO + ST 8 – 11.30 h a 12.00 – 17.00h, ÚT, ČT, PÁ 8.00 – 11.30 h, umístění - bývala pobočka České
spořitelny).

3. Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil
ředitel školy pro následný školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:


max. počet žáků v jedné třídě: 30 žáků

V Benešově nad Ploučnicí dne 12. března 2021
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