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ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA V KOMÁROVĚ
Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka v Komárově, v souladu s § 46 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) oznamuje,
že zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se koná následujícími způsoby:

BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB
1. – 19. Dubna 2021
OSOBNÍ ZPŮSOB
7., 14., 21. Dubna 2021
od 13 do 17 hodin v prostorách ředitelny.
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Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021 s tím, že zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve
škole. Z tohoto důvodu není v současné době možné uspořádat zápis do prvních tříd
formou zábavné akce pro děti. O motivační část zápisu však děti nepřijdou. Pokud to
situace dovolí, uspořádá škola setkání s našimi budoucími žáky a jejich rodiči
zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a
prostorami školy. O tomto setkání vás budeme včas informovat.
Zápis proběhne pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB podání žádosti je možný od 1. do 19. dubna 2021.





do datové schránky školy (q4df73)
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (skola@zs-komarov.cz)
poštou (na adresu ZŠ TGM Komárov, Sokolovická 260, Komárov, 267 62)
vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u vchodu do hlavní budovy
školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků,
než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,
faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
OSOBNÍ PŘEDÁNÍ žádosti v budově základní školy je naplánované na:
- 7. dubna 2021 13:00-17:00
- 14. dubna 2021 13:00-17:00
- 21. dubna 2021 13:00-17:00
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K zápisu je nutné přiložit:






rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (naleznete ke stažení na
www.zs-komarov.cz)
zápisní list (naleznete ke stažení na www.zs-komarov.cz)
informovaný souhlas (naleznete ke stažení na www.zs-komarov.cz)

V případě odkladu či předčasného nástupu potřebujete:




doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního
pedagogického centra
doporučující posouzení odborného lékaře
vyplněnou žádost o odklad z povinné školní docházky nebo žádost o
předčasný nástup povinné školní docházky (naleznete ke stažení na www.zskomarov.cz)

V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje
v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového
souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů.
Škola garantuje, že kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem
ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po
ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.

Stejná pravidla platí i pro děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad.
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Možnost nahlédnutí do spisu: 29. 4. 2021
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno 30. 4. 2021
Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude možno
vyzvednout osobně v termínech:




30. 4. 2021 13:00-17:00
3. 5. 2021 13:00-17:00
Případně dle předchozí telefonické domluvy.

Mgr. Jiří Veverka
ředitel školy

