Základní škola Čestmíra Císaře, příspěvková organizace
Školní náměstí 299, 417 52 Hostomice
tel.: 417 825195
e-mail: zs_hostomice@volny.cz
IČO: 72742933

V Hostomicích 19. 3. 2020

Vážení zákonní zástupci, v souladu s doporučením MŠMT a
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády, bude zápis
do 1. třídy pro školní 2020/2021 probíhat takto:
1. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole v termínu
1. - 30. dubna 2020.
2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce (přihlášku), zápisní lístek do 1. třídy,
přihlášku do školní družiny či žádost o odklad povinné školní docházky najdete na
webových stránkách školy
 www.hostomicezs.cz, sekce dokumenty ke stažení
nebo
 www.hostomicezs.cz na úvodní stránce pod odkazem „Informace k zápisu do 1.
ročníku pro školní rok 2020/2021“
Žádost/přihlášku a potřebné dokumenty si vytisknete (pokud nemáte možnost si ji
vytisknout, budou ve škole k dispozici již vytisknuté, kde si je i vyzvednout
v pracovních dnech pondělí, středa a pátek v čase 8:00 – 12:00), vyplníte a můžete
doručit do školy tímto způsobem:
a) poslat datovou schránkou (ID: puwvxa8),
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
c) poštou na adresu ZŠ Čestmíra Císaře, příspěvková organizace, Školní náměstí 299,
Hostomice 417 52
d) osobní podání v hlavní budově školy (pondělí, středa, pátek v čase 8:00 – 12:00)
e) vhozením dokumentů v zalepené obálce do schránky školy u vchodu do hlavní
budovy školy.
Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi
zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory
školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem ve škole ve
dnech i čase výše uvedených.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce se, prosím, zaměřte se zejména na
správné vyplnění:



jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,







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 tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.

Děkujeme za vaše pochopení a těšíme se na spolupráci.
Přejeme mnoho úspěchů a v současné době hlavně zdraví.

Vedení Základní školy Čestmíra Císaře
v Hostomicích

