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Karlovarská 181, 439 83 Lubenec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
přestože je v běžných podmínkách zápis do I. třídy za přítomnosti dětí a rodičů
významnou událostí v životě rodiny i školy, je bohužel třeba i letos připravit zápis v
distanční podobě.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude
organizace zápisu probíhat tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých,
respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny
všechny zákonné povinnosti.
Zápis se uskuteční v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělání přijímáme v termínu 5. – 23. dubna 2021.
Z tohoto důvodu je potřeba dodat níže uvedené podklady:
• Dokumenty - vyplněné a podepsané
o Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce
2021/2022
o Zápisní list pro školní rok 2021/2022
o Souhlas ZZ - se zápisem dítěte do školy musí souhlasit oba zákonní zástupci
o Kopie rodného listu dítěte (originál předložíte následně)
o Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit
v uvedeném termínu Doporučení školského poradenského zařízení PPP, SPC)
a doporučení dětského lékaře. Žádost o odklad obdržíte na vyžádání.
o Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů – GDPR (doložíte po obdržení
následně)
Zákonným zástupcům dětí, které navštěvují MŠ Lubenec, budou tyto dokumenty
předány, příp. zaslány na adresu trvalého bydliště. Současně obdržíte tiskopis
s přiděleným registračním číslem, které slouží k informaci o přijetí či nepřijetí dítěte.
Termín zveřejnění seznamu přijatých žáků do 1. ročníku je stanoven na 4. 5. 2021.
Vyplněné tiskopisy prosím odevzdejte v zalepené obálce označené slovem ZÁPIS do
schránky u hlavního vchodu školy, případně je zašlete poštou na adresu školy
(Masarykova základní škola Lubenec, Karlovarská 181, 439 83 Lubenec) – rozhodující je
datum podání.
Pokud nemůžete využít uvedené možnosti a potřebujete uskutečnit předání podkladů
jiným způsobem (prostřednictvím datové schránky ...) či máte komplikace s předáním
dokumentů (karanténa či jiná závažná záležitost) neprodleně nás kontaktujte na tel.:
720 541 398.
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Rodiče, jejichž děti nenavštěvují MŠ Lubenec, mají možnost tyto dokumenty získat ke
stažení na webu školy www.zslubenec.cz – ve složce ZÁPIS 2021. Po obdržení vyplněných
dokumentů vám zašleme přidělené registrační číslo.
Nemůžete-li si dokumenty vytisknout, lze si je vyzvednout i osobně v sekretariátu školy
po předchozí telefonické domluvě na tel.: 777 526 501.

V případě nejasností nás kontaktujte na tel: 720 541 398 či e-mailem
florianovavera@seznam.cz

Zápis je určen pro:
- děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
- děti s odloženou školní docházkou

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, rádi
uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné seznamovací setkání dodatečně.
Na naše nové prvňáčky se moc těšíme.

Lubenec dne: 26. 3. 2021

Ing. Mgr. Romana Klimentová, ředitelka školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------telefon: 415 212 183

fax: 415 212 183

IČO 49123718

e-mail: skola@zslubenec.cz

