Informace k zápisu do základní školy, základní školy speciální a mateřské školy speciální
pro školní rok 2021/22.
Zápis do základní školy a základní školy speciální bude probíhat v termínu od 1. dubna
do 30. dubna 2021. Dle rozhodnutí MŠMT, v případě škol zřízených podle § 16 odst.
9 školského zákona proběhne zápis distančně, předáním dokumentace nezbytné k přijetí
dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
Do školy se zapisují děti narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také děti, jimž bylo u
předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.
Zákonní zástupci si co nejdříve telefonicky dohodnou termín a čas zápisu na telefonních
číslech:
383 332 861
736 685 710
383 333 465
K zápisu si přinesou:
občanský průkaz
rodný list dítěte
platné doporučení ŠPZ
Pokud doposud nemají platné doporučení ŠPZ, kontaktují vedoucího SPC na telefonu:
602 413 557
Termín ukončení zápisů je 30. 4. 2021
K zápisu přijde zákonný zástupce bez dítěte!
Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je
možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:


do datové schránky školy (ah9inaz)



e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (kontaktní e mail:
info@zmskolast.cz )



poštou na adresu: MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430, 386 01



osobním podáním ve škole (kancelář školy).

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken,
fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Pokud zákonný zástupce podá žádost
prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti
nepřihlíží.

Škola sdružuje: Mateřskou školu speciální, základní školu, základní školu speciální.
Do MŠS lze zapsat dítě po dosažení 3 let věku (zápis do MŠS proběhne v termínu 2.
května 2021 - 16. května 2021. Zákonní zástupci si dohodnou termín a čas zápisu na
telefonních číslech: 383 332 861
736 685 710
383 332 433
601 554 217
K zápisu si přinesou: občanský průkaz
rodný list dítěte
platné doporučení ŠPZ
Pokud nemají doporučení ŠPZ, kontaktují vedoucího SPC na telefonu: 602 413 557
K zápisu přijde zákonný zástupce bez dítěte!
Přijímáme žáky s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Do MŠS bude přijato maximálně 12 dětí do naplnění kapacity školy.
Do ZŠ a ZŠS bude přijato maximálně 39 žáků do naplnění kapacity školy.

V případě naplnění kapacity budou použity následující kritéria:
- sourozenec ve škole v době zápisu
- losování

Těšíme se na setkání s Vámi.

