Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu bude letošní zápis do prvních
ročníků základní školy pro školní rok 2020/2021 probíhat v Základní škole,
Chrudim, Dr. Peška 768 následovně.
Na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
budou zápisy organizovány bez přítomnosti dětí. Přihláška bude k dispozici
na webu školy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku bude možné doručit škole
následujícím způsobem:
1. do datové schránky školy – adresa 65emkeb,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat jen prostý
e-mail,
3. poštou (Základní škola, Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim),
4. do schránky u hlavního vchodu do školy (budova v ulici Dr. Peška).
Upřednostňovány jsou dálkové způsoby podání přihlášky.
Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou je potřeba doručit od 17. do
23. dubna 2020.
V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si přihlášku, dostaví
se do školy v některém ze stanovených termínů a přihlášku s nimi vyplní
pracovníci školy.
Osobní podání bude možné od pondělí 20. dubna do čtvrtka 23. dubna 2020
vždy od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin v příslušné škole (místo bude
označeno). O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale následující
kritéria stanovená ředitelem školy:
1. dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy,
Chrudim, Dr. Peška 768,
2. dítě s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, jehož starší
sourozenec je žákem Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768,
3. případná zbývající místa budou obsazena na základě losování podle
identifikačních čísel dětí.
Zápisy se týkají dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně těch,
kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.
Na žádost zákonného zástupce může být zapsáno také dítě, které dovrší šestý
rok věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, je-li tělesně i duševně
přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

(pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.

