Základní škola amateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace,
Bílovecká 10/7, 721 00 Ostrava-Svinov

Vážení rodiče budoucích školáků,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro
školní rok 2021/2022.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním
od některých tradičních postupů.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, v naší škole máme stanovený termín:

1. dubna 2021 00:00 hodin–11. dubna 2021 23:59 hodin
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část v závislosti na vývoji epidemiologické
situace v termínu od 11. dubna buď online, nebo prezenčně dle přesného časového
harmonogramu.
Jak provést zápis:
Na níže uvedeném odkazu se dostanete do online systému na „Přihlášku k zápisu“, v níž
vyplníte základní údaje včetně vlastní aktuální mailové adresy, na kterou vám po zakliknutí
„Odeslat“ bude zaslána žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Žádost vyplňte a
vytiskněte. Do kanceláře školy doručte:
1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu dítě
2. obrázek postavy nakreslený dítětem, kterého se žádost o přijetí týká
3. v případě žádosti o odklad doručíte žádost o odklad a přílohy (doporučení příslušného
školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo jiného odborného
lékaře)
Nemáte-li možnost takto zápis provést, dostavte se do kanceláře školy se všemi dokumenty
ve dnech 7. a 8. dubna 2021 od 7:00-15:00 hodin, kde vše zařídíme a zápis provedeme
s Vámi.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání
(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu, anebo
v elektronické podobě.

Žádosti je tedy možné doručit do školy následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy, ID schránky: dxkt622
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
e-mail: zssvinov@zssvinov.cz
3. poštou na adresu sídla školy ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o., Bílovecká 10/7, OstravaSvinov, PSČ 721 00
4. do schránky u vchodu do ZŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10
5. osobním podáním ve dnech 7. 4. 2021 a 8. 4. 2021 od 8:00 do 15:00 hodin v sídle ZŠ
a MŠ Ostrava-Svinov, p. o., Bílovecká 10/7, Ostrava-Svinov. V případě osobního
podání žádosti zákonným zástupcem dítěte budeme organizovat příjem žádostí tak,
aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Případné dotazy k zápisu Vám rádi zodpovíme v pracovních dnech od 22. 3. 2021 do 11. 4.
2021 od 8:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 703 144 709.

