Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
rádi bychom Vás informovali o průběhu zápisu do 1. tříd.
1. Registrace žádostí k zápisu do naší školy bude probíhat elektronickou formou
prostřednictvím tohoto odkazu: Zápis žáků do základních škol ve městě - Mělník
(melnik.cz)Pro vstup do systému zadáte rodné číslo Vašeho dítěte a budete
pokračovat podle pokynů systému. Zároveň si zde můžete vybrat datum (5. nebo 6.
dubna 2022.) a čas (dle nabídky od 14:00 do 17:15 hodin) kdy přijdete k zápisu.
Příjem žádostí bude probíhat v termínu 3. 3. 2022 – 1. 4. 2022.
Pokud nemáte možnost žádost vyplnit online, může Vám být vygenerována po
předchozí domluvě v budově naší školy (nutno domluvit předem s paní
učitelkou Evou Schwarzovou na telefonním čísle 315 636 421).
2. Zápis bude probíhat ve dnech 5.– 6. 4. 2022 kdy přijdete do školy minimálně 5 minut
před časem, který jste si rezervovali v žádosti o přijetí. Ve škole bude proveden
fyzický zápis a k němu s sebou přinesete:
-

-

řádně vyplněnou žádost, kterou jste si v systému vyplnili – pokud nemáte
možnost žádost vytisknout, je nutné znát alespoň jedinečný číselný identifikátor,
který se Vám vygeneroval po vytvoření žádosti k zápisu
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného
zástupce)

Více informací najdete na tomto odkazu: Přijímací řízení | Zápis žáků do základních škol ve městě
- Mělník (melnik.cz)

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
hodin.
3. Informace o přijetí: budou zveřejněny formou registračních čísel, které byly
vygenerovány v systému (číselný identifikátor, který se Vám vygeneroval po vytvoření
žádosti k zápisu) a vyvěšeny na dveřích hlavního vchodu do školy (místo veřejně
přístupné 24 hodin denně) nejpozději do 30 dnů od začátku správního řízení o přijetí
a zároveň budou informace dostupné v registračním systému.
Případné dotazy můžete posílat zástupkyni ředitele školy Mgr. Bedřišce Frundlové na email
frundlova@zsjm-me.cz nebo využít telefonického spojení na čísle 776 404 505, pro
technickou pomoc při elektronické registraci žádostí k zápisu můžete kontaktovat paní
učitelku Evu Schwarzovou schwarzova@zsjm-me.cz.

