PŘEDČASNÝ ZÁPIS – DÍTĚ NAROZENO
od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014
(není možné žádat ani odklad ani přípravnou třídu)
Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 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.
Zápis se na naší škole uskuteční v termínu dle školského zákona,
tedy v termínu

od 15. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
•

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Postup při zápisu na ZŠ Jihlava, Kollárova 30:
1. Na konci těchto pokynů kliknete na odkaz Online zápis, který bude aktivní
od 15. 4. do 30. 4.

2. Zde vyplníte požadované údaje.
3. Po ukončení vyplňování a jeho odeslání si stáhnete formulář „Žádost o přijetí“.
4. Pokud si dokumenty z bodu 3 neuložíte, nevadí. Můžete tak učinit v mailu, který
přijde automaticky na Vámi zadanou mailovou adresu do 15 minut (pozor, může se
stát, že Vám tento mail spadne do „Nevyžádané pošty“ nebo „Spamu“).
5. „Žádost o přijetí“ vyplníte – některé údaje budou již předvyplněny - (je jedno zda
elektronicky či ručně po vytištění). Z přihlášky si nezapomeňte opsat vygenerované
registrační číslo – pod tímto číslem bude vedeno Vaše dítě po celou dobu přijímacího
řízení.
6. Vyplněnou „Žádost o přijetí“ podepíšete – můžete použít elektronicky podpis či
vlastnoruční podpis po vytištění.
7. „Žádost o přijetí“ je potřeba doručit do školy a to tak, aby ve škole byly co nejdříve nejpozději 30. 4. 2020. Protože se jedná o předčasný zápis, musíte poslat i doporučení
pedagogicko-psychologické poradny – kladné vyjádření o školní zralosti. Toto
doporučení pošlete nascanované pro případ elektronického podání či originál
doporučení v papírové podobě. Bez tohoto doporučení nebude dítě k povinné školní
docházce přijato.

8. Pokud nemáte doporučení pedagogicko-psychologické poradny – kladné vyjádření o
školní zralosti, tak pošlete do 30. 4. alespoň „Žádost o přijetí“ a školní zralost dodáte
co nejdřív (dle zákona je poslední termín 31.5.) Pokud zjistíte, že nemůžete tento
termín dodržet z důvodu přidělení pozdějšího termínu na vyšetření, tak nás telefonicky
či mailem informujte. Situaci se pokusíme společně vyřešit.
9. Vše je potřeba doručit do školy co nejdříve – nejpozději do 30. 4. To můžete udělat:
a. Elektronicky datovou schránkou – adresa: rvcmm7n
b. Elektronicky na mailovou adresu – zskollarova@zskol.ji.cz
c. Poštou na adresu školy: Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková
organizace, ul. Kollárova 2713/30, 586 01 Jihlava
d. V zalepené obálce vhodit přímo do poštovní schránky na škole – nachází se u
hlavního vchodu na levé straně
e. V případě, že nezvládnete žádnou z předchozích možností, můžete doručit
žádosti osobně v pracovní dny od 8:00 hod. do 12:00 hod. – tuto možnost
prosím použijte pouze v krajním případě
10. Výsledek zápisu bude oznámen na internetových stránkách školy 5.5.2020.
11. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte na nás obrátit – mailem:
zeman@zskol.ji.cz nebo telefonicky 567 563 570.
12. Dokumenty, které od Vás budeme očekávat:
a. Žádost o přijetí
b. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny – kladné vyjádření o školní
zralosti

Poznámka ke zpracování osobních údajů:
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu
náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození,
• rodné číslo (pokud bylo dítěti přiděleno)
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu)
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě
při podání žádosti zastupuje)
• jméno a příjmení zákonného zástupce žáka
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
• e-mailový a telefonický kontakt zákonného zástupce
Pozn. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU

