Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
397 01 Písek, tel.: 382 214 815, e-mail: info@zssvobodna.cz, IČO: 70 94 38 42

Organizace a průběh zápisu
Vážení rodiče,

ve dnech 9. - 10. dubna 2021 proběhnou v základních školách města Písku zápisy do
1. tříd pro školní rok 2021/22. Zápis je určen dětem narozeným od 1. 9. 2014 do 31. 8.
2015. Vzhledem k tomu, že současná epidemiologická situace nedovoluje osobní účast ve
škole, bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. (Setkání se zapsanými
dětmi a jejich rodiči proběhne až po skončení mimořádných opatření. O organizaci setkání budete
informování především prostřednictvím webu školy).

1) Zápis do 1. třídy ZŠ Svobodné proběhne v termínu 9. a 10. 4. 2021. Čas přijetí žádosti není
rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.
2) Při přijímání dětí k základnímu vzdělávání do 1. třídy bude škola v případě, kdy počet uchazečů
překročí kapacitu 1. třídy, postupovat podle kritérií zveřejněných na webu školy. Přednostně
budou přijímány děti ze spádové oblasti. V případě, že i přes uplatnění kritérií bude počet
uchazečů překračovat kapacitu školy, bude probíhat losování.
3) Pro podání žádosti lze využít 3 varianty: elektronickou
prezenční
kombinovanou
Elektronická – cele proběhne online cestou. Je využitelná pro ty zákonné zástupce, kteří mají
zřízenu datovou schránkou nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat
jen prostý email bez elektronického podpisu) na email školy info@zssvobodna.cz..
Je třeba vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím odkazu:

zde
Stáhnout si dokumenty zde
Zaslat je do datové schránky školy ud2mswb nebo e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email bez elektronického
podpisu) na email školy info@zssvobodna.cz

Kombinovaná – vyplníte elektronickou přihlášku prostřednictvím odkazu:
zde
nebo ji vyplníte ručně nebo elektronicky po té, co si ji spolu s dalšími
dokumenty vytisknete nebo stáhnete
zde
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•
•
•

Způsoby podání žádosti a dalších dokumentů:
e-mailem: info@zssvobodna.cz – oskenované s ručním podpisem (zde
je povinnost osobní návštěvy školy do 5 pracovních dní a ověření
podpisu)
poštou na adresu školy Základní škola Svobodná a MŠ Písek,
Šobrova 2070
(razítko pošty s datem 10. 4. nebo dřívějším)
osobním podáním do boxu ve vestibulu ZŠ Svobodné, Šobrova 2070
Písek. v pátek 9. 4. od 14.00 do 17.00 hod.
v sobotu 10. 4. od 9.00 do 11.00 hod.

Prezenční - navštívíte školu ve dnech zápisu v pátek 9. 4. od 14.00 do 17.00 hod. nebo
v sobotu 10. 4. od 9.00 do 11.00 hod.
- u hlavního vchodu obdržíte prázdné formuláře s možností okamžitého
vyplnění a odevzdání do boxu.
4) Po obdržení žádosti Vám zašleme SMS, která bude obsahovat kód dítěte. Po ukončení zápisu
bude zveřejněn seznam kódů přijatých dětí na webových stránkách školy a na hlavním vchodu.
5) Potřebné dokumenty:
• vyplněný formulář Žádost o přijetí k povinné školní docházce
• Zápisní list žáka/žákyně
• pokud žádáte o odklad Žádost o odklad povinné školní docházky

K žádosti o odklad povinné školní docházky nezapomeňte přiložit odborná
vyjádření k nástupu školní docházky - příslušné poradny a pediatra.
•
•
•

kopie rodného listu dítěte – po ověření rodného čísla dítěte, místa narození, jmen
zákonných zástupců dojde ke skartování tohoto dokumentu.
pokud došlo ke změně místa trvalého pobytu žadatele (dítěte), kopii výpisu údajů z
registru obyvatel.
Nepovinné : - obrázek od dítěte na formátu A4 - dům, postava, strom
- předloha Grafomotorické cviky, formát A4 – dítě dokončí dle vzoru
- lemniskáta („ležatá osmička“) na formát A4, ukázat dítěti prstem
na bílém listu papíru. Ono pak samo napodobí a nakreslí linii.
Formuláře výše uvedených dokumentů jsou na webu školy v záložce zápis zde

6) Všechny zákonné zástupce, kteří se registrovali na e-mailu zapis@zssvobodna.cz budeme
v nejbližších dnech kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
7) V případě dotazů, kontaktujte kancelář a vedení školy v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00
hod. na těchto telefonních číslech:
Mgr. Jitka Čápová – koordinátorka zápisu 604 673 088
Mgr. Miloslav Machač – ředitel školy 733 127 452
paní Iveta Rabasová – hospodářka školy 382 214 815
V Písku 22.3. 2021

Mgr. Miloslav Machač
ředitel školy

