Ředitelka školy stanovuje dobu zápisu do prvního ročníku
pro školní rok 2020/2021 na dobu 1. 4. 2020 – 7. 4. 2020.
Zapsány k plnění povinné školní docházky musí být děti narozené 31. 8. 2014 a dříve.
Zapsány musí být i děti, kterým byl vloni povolen odklad PŠD.
Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí, pouze formou převzetí dokumentů.
Dokumenty stačí podepsat jedním z rodičů.
Elektronická forma dokumentů je k dispozici zde:
https://www.zsborotin.cz/zakladni-skola/dokumenty/
Upřednostňujeme podání Žádosti o přijetí i zápisového lístku elektronicky: Žádost musí být
zaslána buď se zaručeným elektronickým podpisem jednoho z rodičů, případně datovou
schránkou (musí být na jméno rodiče, nelze zasílat z firemní či cizí datové schránky).
Písemnou formou je možné žádost podat prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu:
ZŠ a MŠ Borotín, Borotín 146, 391 35 Borotín.
Osobní podání je možné ve dnech 2. 4. a 3. 4. 2020 od 8,00 do 16,00 hod. v kanceláři školy.
V ostatních dnech od 8,00 -10,00 hod. či po předchozí telefonické dohodě.
Tato forma slouží i pro ty, kdo elektronicky vyplněné formuláře pošlou na níže uvedený email
a následně přijdou do školy osobně podepsat (nemají elektronický podpis, tiskárnu apod.).
Žádost o odklad povinné školní docházky podávejte pouze v případě, že máte k dispozici
všechny potřebné dokumenty (zprávu ze školského poradenského zařízení a od dětského
lékaře), je nutné je k žádosti také připojit.
V opačném případě vyplňte žádost o přijetí a žádost o odklad bude podána dodatečně
po doručení dokumentů.
Po skončení nouzového stavu se uskuteční informační a motivační schůzka pro rodiče i děti.
Číslo datové schránky: kx3mvvc
Email pro zaslání žádosti o přijetí opatřené zaručeným podpisem: zsborotin@seznam.cz
Pokyny z MŠMT, kterými se při realizaci zápisu řídíme:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Budeme rádi, pokud nám k žádostem připojíte i fotografii
dítěte při nějaké činnosti, kterou v době nouzového stavu dělá.
Zápis bez dětí je i pro nás velmi neobvyklý.
V Borotíně 20. 3. 2020

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

