Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu bude letošní zápis do prvního ročníku základní
školy pro školní rok 2020/2021 probíhat v Základní škole Chrudim, U Stadionu 756
následovně.
Na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy
organizovány bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci vyplní přihlášku elektronicky v aplikaci
Zápisy Online. Odkaz na aplikaci bude na webu školy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku
bude možné doručit škole následujícími způsoby:
 do datové schránky školy – adresa qbevrds,
 e-mailem (jenickova@zsustadionu.chrudim.cz) s uznávaným elektronickým
podpisem - nelze jen poslat prostý email,
 poštou,
 do schránky na poštu u vchodu do školy.
V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku
a podepsanou ji předat do školy, podepíší dokument ve škole v některém ze stanovených
termínů.
Pokud zákonní zástupci nemohou vyplnit přihlášku v aplikaci Zápisy Online, dostaví se do
školy v některém ze stanovených termínů a přihlášku s nimi vyplní pracovníci školy.
Přihlášky zasílané elektronickou formou, či poštou je potřeba doručit od 17. dubna do
23. dubna 2020.
Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek 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.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale následující kritéria stanovená
ředitelem školy:
 přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu
Základní školy Chrudim, U Stadionu 756
 dále děti s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, jejichž starší
sourozenec je žákem Základní školy Chrudim, U Stadionu 756
 případná zbývající volná místa budou obsazena na základě výsledku losování podle
identifikačních čísel dětí.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno v součinnosti s Městským
úřadem Chrudim.
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.

Zápisu se zúčastní i zákonní zástupci, kteří budou požadovat pro své dítě odklad začátku
školní docházky o jeden školní rok. Tiskopis žádosti si stáhnou z webových stránek školy.
Vyplněnou a podepsanou žádost o odklad bude možné doručit škole následujícími způsoby:
 do datové schránky školy – adresa qbevrds
 e-mailem (jenickova@zsustadionu.chrudim.cz) s uznávaným elektronickým
podpisem - nelze jen poslat prostý email,
 poštou,
 do schránky na poštu u vchodu do školy.
V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou žádost o odklad a
podepsanou ji předat do školy, dostaví se do školy v některém z výše stanovených termínů
a žádost o odklad s nimi vyplní pracovníci školy.
Žádost o odklad musí být doplněna doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Pokud nebude
možné žádost o odklad doplnit stanovenými dokumenty, správní řízení o zápisu se přeruší
do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem je od 11. 3. 2020 uzavřena Pedagogickopsychologická poradna v Chrudimi na dobu neurčitou.
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.

