Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
na ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova
proběhne dle opatření vlády vydaným MŠMT k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze
formální část.
Žádost o přijetí do 1. ročníku (přihlášku) podá zákonný zástupce žáka elektronicky v termínu
od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020 prostřednictvím formuláře systému Škola OnLine.
ODKAZ: www.zshusova.cz/prihlaska-do-1-rocniku-zs/
Na webových stránkách školy www.zshusova.cz je umístěn odkaz „Přihláška do 1. ročníku ZŠ“. Zde
se zákonný zástupce žáka zaregistruje, vyplní požadované informace a zvolí termín zápisu. Pokud
budete podávat přihlášku bezkontaktně, vyberte místnost: „bez schůzky (bezkontaktní podání)“
v čase 00:00 – 00:01.
Způsob podání žádosti:
a) Bezkontaktně
Vygenerovanou přihlášku doplníte o potřebné údaje (ručně nebo v počítači), vytisknete a
podepíšete (pokud využijete možnost 1) a doručíte jedním z následujících způsobů:
1. Originál vložte do obálky, kterou nadepíšete slovy „Přihláška do 1. ročníku“ a umístěte do
poštovní schránky školy nebo odešlete klasickým dopisem (Česká pošta),
2. Elektronický soubor odešlete do datové schránky školy (4k92xya, Základní škola Náměšť nad
Oslavou, Husova 579) – musíte mít zaregistrovanou osobní Datovou schránku,
3. Elektronický soubor odešlete jako přílohu e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email) na adresu info@zshusova.cz.
b) Osobní podání
1. Po zaregistrování na webových stránkách školy si vyberete konkrétní čas schůzky, která
proběhne individuálně dne 17. 4. 2020. Systém registraci potvrdí a také na zadanou emailovou adresu přijde zákonnému zástupci „Potvrzení registrace“ s informacemi k zápisu.
Poté si stáhnete vygenerovanou přihlášku, doplníte do ní potřebné údaje, vytisknete,
podepíšete a vezmete s sebou na individuální schůzku v zamluveném čase (8.00 – 16.00) dne
17. 4. 2020. Zamezíme tím shromažďování osob.
2. V případě, že zákonný zástupce žáka nemá možnost elektronické registrace a přihlášky,
dostaví se osobně dne 17. 4. 2020 v čase od 16.00 do 18.00 a vyplní žádost o přijetí na místě.
Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání ředitelka školy stanovuje kritéria pro přijetí
žáků:


děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy



děti s místem trvalého pobytu v Náměšti nad Oslavou



děti s místem trvalého pobytu na území ČR

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít 2 první třídy (dle počtu přihlášených dětí). Maximální
naplněnost v 1. ročníku je 28 dětí na jednu třídu.
V případě nejasností Vám podá informace ředitelka školy (568620409, 723574614).

