Způsob a podmínky zápisu žáků k povinné školní docházce od školního roku
2020/2021 - 1. a 0. ročník
V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
koronavirem a onemocněním COVID-19 vás informujeme o možnosti podat žádost
(přihlášku) o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání jiným způsobem než osobním
podáním žádosti (přihlášky) v místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání nebo 0.
ročníku, tj. posledního roku předškolního vzdělávání.
Formuláře ke stažení: www.zs-mszainvalidovnou.cz -> formuláře -> Dokumenty k zápisu do
ZŠ - Zápisový lístek a Žádost a souhlas zákonného zástupce, Žádost o přijetí – 0.ročník - pro
přijetí do 0. ročníku s OŠD z jiné školy nebo dětí 5 letých, poslední rok předškolního
vzdělávání.
Vyjádření školského poradenského zařízení a kopii rodného listu jsou přílohou (po kontrole
RČ bude RL skartován)
Doporučujeme podání přihlášky způsobem bez osobního podání v místě zápisu do 1. a 0.
ročníku:
1.
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou)
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
Za Invalidovnou 628/1
Praha 8, Karlín, 186 00
2.

emailem s uznávaným elektronickým podpisem
sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

3.

do datové schránky
Eu7yipm

Pro případné osobní předání žádosti v místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání
a 0. ročníku využijte nabízené termíny 14. a 15. 4. 2020. Je nutná rezervace. Rezervovat
termín si můžete prostřednictvím www.zs-mszainvalidovnou.cz, záložka Napište nám, nebo
telefonicky na uvedených linkách: 284 826 799, nebo 607 050 792.
Na adrese:
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
Za Invalidovnou 628/1
Praha 8, Karlín
Zápis k povinné školní docházce se bude skládat pouze z formální části, to je doba, během
které uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává správnímu orgánu žádost (přihlášku) o
přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání a případně se uskutečňují bezprostředně navazující
úkony správního orgánu (např. odstranění vad žádosti na místě, informování zákonného
zástupce dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, v platném znění).
Doba zápisu k základnímu vzdělávání (a poslednímu roku předškolního vzdělávání) se koná
v době 1. 4. až 21. 4. 2020. Po tuto dobu mohou zákonní zástupci dodávat zápisové lístky
s přílohami uvedenými způsoby na adresy školy.
Motivační část zápisu se uskuteční v návaznosti na situaci a doporučení - proběhne setkání
zákonných zástupců přijatých žáků zaměřené na seznámení s prostředím školy.

