Základní škola, Komenského,
Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace
se sídlem Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V návaznosti na mimořádná preventivní opatření vlády v době šíření koronaviru bude zápis
dětí do 1. ročníku pro školní k 2021/2022 probíhat následujícím způsobem:
1) zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole;
2) doba zápisu je stanovena na období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021;
3) žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku s povinnými přílohami lze podat osobním podáním
žádosti v kanceláři ředitelky školy, nebo jinými způsoby, které jsou v současné době
upřednostňovány:
a) mailovou poštou s elektronickým podpisem na adresu balazova@zspjablonne.cz,
b) datovou schránkou – ID jh45hk7,
c) poštou na adresu Základní škola, Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí.

Pokud by zákonný zástupce dítěte zvolil osobní podání žádosti, je nutné předem telefonicky
domluvit termín a hodinu, kdy se do školy dostaví - č. telefonu 487 762 391.
Dokumenty k zápisu do 1. ročníku, které škole doručuje zákonný zástupce
 žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku – dostupná na adrese
https://www.zspjablonne.cz
 povinné přílohy k žádosti – kopie rodného listu, doporučení školského poradenského
zařízení ke vzdělávání dítěte ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona
Před vydáním kladného rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku je nutné provést poučení
zákonného zástupce o organizaci vzdělávání ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského
zákona a o vzdělávacím programu. Toto poučení a souhlas se vzděláváním dítěte v příslušném
vzdělávacím programu následně stvrzuje zákonný zástupce svým podpisem. Podepsání se
provádí v rámci osobního jednání, tedy osobní přítomnosti zákonného zástupce v kanceláři
ředitelky školy. Proto je zapotřebí předem telefonicky domluvit termín a hodinu osobního
jednání - č. telefonu 487 762 391.
Do školy mohou být přijaty děti nejen z Jablonného v Podještědí, ale i z okolních obcí
různých okresů.

V Jablonném v Podještědí 8. 3. 2021

Mgr. Hana Balážová, ředitelka školy

