ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRYSK, okres Česká Lípa
příspěvková organizace
Dolní Prysk 56

IČO : 727 42 089

tel. : 487 767 525

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis do ZŠ probíhá 1x ročně a týká se ŽÁKŮ, kteří nastoupí povinnou školní docházku
v průběhu nadcházejícího školního roku.
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit
v uvedeném termínu následujícími způsoby:
- do datové schránky školy,
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
- osobním podáním ve škole.
Formulář žádosti je ke stažení na stránkách školy www.skolaprysk.cz . K žádosti zákonný
zástupce přikládá kopii rodného listu.
Každá žádost bude opatřena registračním číslem, pod kterým bude vedena.
Ředitelka školy vyhodnotí žádosti v souladu s platnými kritérii k přijímání žáků a vydá
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Rodiče budou informování o výsledku přijímacího řízení
dvěma způsoby. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod jednotlivými registračními čísly na
webových stránkách školy www.skolaprysk.cz v sekci Základní škola a ve vývěsce školy
umístěné na Obecním úřadu v Prysku. V případě negativního rozhodnutí budou rodiče
informováni písemně.
Kritéria k přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.
Pro školní rok 2021/ 2022 budou přijímáni žáci do stanovené výše kapacity ZŠ, tj. 40 žáků.
Ve školním roce 2021/2022 může být přijato 13 žáků.
Informace k organizaci zápisu 2021:
Zápis žáků pro školní rok 2021/2022 bude vzhledem k platným protiepidemickým opatřením
probíhat takto:
1) Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ( 8. - 9. 4.2021 od 14.00 - 16.00
hod)
2) Motivační část zápisu dle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání,
která proběhne v distanční podobě. Rodiče dle zájmu obdrží přihlašovací údaje do online nástroje MS Teams.

V Prysku dne 1. 3. 2021

Mgr. Jana Vostřelová
ředitelka školy

