Základní

škola a Mateřská škola, Čistá u Horek
Čistá u Horek 236, 512 35

Č.j.: ZSMSCuH/40/2021

STANOVENÍ MÍSTA A DOBY ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ
K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO PŘÍPAD PŘEKROČENÍ
POVOLENÉHO POČTU ŽÁKŮ

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vzhledem k opatření
ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce
do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022, stanovuji dobu a způsob
zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání takto:

Zápis do prvního ročníku Základní školy Čistá u Horek, Čistá u Horek 236,
proběhne v období od 1. do 30. dubna 2021
bez přítomnosti dětí.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné podávat, podle § 37 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následujícími způsoby:
1 do datové schránky školy -> ID: jfsmcjv
2 poštou na adresu: ZŠ a MŠ Čistá u Horek, p.o., Čistá u Horek 236, 512 35 Čistá
u Horek
3 osobní podání: ve čtvrtek 15. dubna a v pátek 16. dubna

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné si stáhnout v elektronické podobě a to
na webových stránkách www.podhurou.cz/zapis.
K žádosti je potřeba přiložit také kopii rodného listu dítěte, občanský průkaz jednoho ze
zákonných zástupců a v případě žádosti o odklad doporučení z poradny a od lékaře.

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, budou žáci přijímáni
k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Čistá u Horek, Čistá u Horek
236, 512 35, ve školním roce 2021/2022 na základě přihlášky podané zákonným zástupcem
v tomto pořadí:

1 děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy a žáci mající trvalé bydliště
v obcích, které mají s obcí Čistá u Horek uzavřenou dohodu o společném školském
obvodu,
2 děti, které mají sourozence navštěvujícího Základní školu a Mateřskou školu v Čisté u
Horek,
3 ostatní děti

Splní-li dva či více žáků stanovená kritéria, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se
použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):
datum a čas podání žádosti

V Čisté u Horek dne 15.3.2021

RNDr. Igor Jan Dvořák, Ph.D.

