Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace
Pražská 2817, 276 01 Mělník
www.zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015

Organizace zápisů do budoucího 1. ročníku v době uzavřených
škol na ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník
Duben 2021
Toto nařízení vydává ředitel ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, p. o. vzhledem k nařízení vlády
ČR o uzavření škol a v návaznosti na opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce
pro školní rok 2021/2022, vydané MŠMT ČR.
Zápisy budoucích žáků do 1. ročníku budou letos probíhat ve výjimečném režimu takto:
1. Termín zápisů: 12. 4. až 23. 4. 2021
2. Organizace zápisů: zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných
zástupců ve škole.
3. Doručení přihlášky škole: vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku
(zasíláme poštou spolu s tímto dokumentem) vhoďte v kteroukoli denní či noční dobu
v termínu 12. 4. až 23. 4. 2021 do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy na
adrese Pražská 2817, Mělník.
Vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou
přihlášku lze také zaslat do školy dopisem
prostřednictvím např. České pošty nebo datovou
schránkou na adresu: j87mm89. Zaslání e-mailem je
možné pouze s oficiálním elektronickým podpisem na
adresu frundlova@zsjm-me.cz (nelze jen poslat prostý
e-mail).
4. Zpracování přihlášek: pověřený pracovník školy bude přihlášky kontrolovat a v případě
potřeby bude se zákonnými zástupci řešit telefonicky nebo e-mailem případné doplnění
či korekce.
5. Informace o přijetí: budou zveřejněny formou přidělených registračních čísel na webu
školy www.zsjm-me.cz a vyvěšeny na dveřích hlavního vchodu do školy (místo veřejně
přístupné 24 hodin denně) nejpozději do 30 dnů od začátku správního řízení o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí bude též zasláno prostřednictvím e-mailové pošty.
6. Odklad povinné školní docházky: pokud má zákonný zástupce zájem se poradit o
možnosti odkladu školní docházky pro své dítě, může se telefonicky obrátit na
zástupkyni ředitele školy Mgr. Bedřišku Frundlovou na telefonní číslo 776 404 505
v pracovní dny od 8:00 do 15:00.
7. Dotazy: s případnými dotazy se mohou obracet zákonní zástupci na zástupkyni ředitele
školy Mgr. Bedřišku Frundlovou na telefonní číslo 776 404 505 v pracovní dny od 8:00
do 15:00.
1. března 2021

Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy

