
Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel. 354 694 680, mobil 77 4770577 , lČo 709 78 61,!,

e-mail: skolatrise(@seznam.cz

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 202112022

Pokyny pro žadatele

1. Opatření k zápisům do ZŠ pro škotní rok2D2íl2022

Ministerstvo školsM, rrúádeže a tělornýchovy lydává v souvislosti s mimořádn;irni opatřeními
vlády k ochraně oby/atelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-l9
opaťení k organizaci zápisů k povinné školní doctrrfuce pro školní rok 2 02112022. Zápisy
budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní
docházce proběbnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některych tradičních
postupů.

2. Termín zápisu je stanoven pro zájemce o vzdélávžní v ZáHadní škole
a mateřské škole Tři Sekery na pátek 23, 4.2021.

3. Zákonnt zástupci, jejichž děti docházeli do naší MŠ, obdrží kompletrú soubor formulářů
osobně od vedoucí učitelky MŠ paní Lenky Kysilkové.

4. Ostatrú zájemci mohou využít osobní převzetí v MŠ, stažení kompletního souboru
z webových strránek školy nebo si vše lyzvednout na obecním uřadě.
Na všech formulářích prosíme uvést datum 23 . 4 . 202I .

Součásti spisu bude kopie rodného listu dítěte (prostý sken, papírová kopie)

5. Vyplněné a podepsané formrrláře mohou žaóatelé odevzdat prosřednictvím datové schránky
(ugnmijg), emailem s elektronick]fon podpisem zrákonného zrástupce (§kolatrisek@seznam.cz),
poštou (ZS a MS Tři Sekery, Tři Sekery 79, 35473) nebo osobně po telefonické domluvě
v MS (77 4 449 109) nejpozději do 16. 4. 2021.

6. Po převzetí obdrži zžkonní zástupci registrační číslo své žádosti.(slouž k ntásledné
identifikaci při omámení přijetí dítěte ke vzdělávénl Z- - - l202l 123.4.2021)

7, Výsledky pŤijímacího Ťízení budou bezodkladně zveřejněny po obdťení všech žádostí na
webu školy, na budově školy a školky a na uřední desce obce.

8. Pisemnou formu rozhodnutí obdrží zákonní zástupci na vlastní žádost poštou nebo
osobně v MŠ.

9. Po znoluotevŤení školy plránujeme společné setkárf dětí a zákonných zástupců. Nechceme
Vás připravit o r,"ýmamný slavnostní okamžik v životní etapě každého dítěte. Termín bude
zveřejněn na webu školy a bude také k dispozici v prostorách MŠ, Ostatní zájemce buderne
informovat telefonicky.

Děkujeme. Těší se na Vás kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Tři Sekery


