Vážení rodiče,
informujeme Vás, že Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů
k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021
vydaným dne 18. 3. 2020 pod č. j.: MSMT-12639/2020-1 byly v souvislosti s mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu upraveny
podmínky pro zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Vzhledem k tomu, že pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je třeba stanovit
dostatečně dlouhé období, bylo rozhodnuto o změně termínu zápisu na 6. dubna 2020.
Do uvedeného data je nutno podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání některým
ze stanovených způsobů:
1.) datovou zprávou do datové schránky školy (z datové schránky zákonného zástupce dítěte),
2.) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze poslat
prostý e-mail bez uznávaného elektronického podpisu),
3.) poštou (doporučeně),
4.) osobně (za níže stanovených podmínek).
Vzhledem k současné situaci a nejistotě ohledně včasnosti doručování Českou poštou
doporučujeme zejména doručení do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem a v případě, že nemáte tuto možnost, osobní doručení žádosti
o přijetí, a to dne 6. 4. 2020 (tedy v den zápisu) v rozmezí od 8:00 do 17:00 hodin.
Pokud jste využili možnosti vyplnit žádost a další dokumenty přes elektronický formulář,
vytiskněte je a přineste s sebou.
Vzhledem k nutnosti zorganizovat osobní příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci
a pohybu osob v prostorách školy, zkontaktujte nás prosím do dne 3. 4. 2020 na tel. čísle
603 828 801 a nahlaste se na určitý čas k podání žádosti.
Pro případ, že byste se rozhodli o doručení žádosti poštou, zkontaktujte nás prosím
do dne 30. 3. 2020 na tel. čísle 603 828 801 či prostřednictvím e-mailu
pavel.sumec@sedmikraska.cz, abychom se mohli domluvit na následném doručení
registračního čísla Vašeho dítěte a výzvy k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k povinnému školnímu vzdělávání.
Rodný list a případné další důležité podklady pro zápis je možné doložit rovněž prostou kopií
dálkovým způsobem.
Výše uvedeným Opatřením ministra školství je dále vyžadováno organizovat zápisy k povinné
školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole a tak, aby byla dodržena minimalizace
osobního styku. V souladu s tímto opatřením jsou pro školní rok 2020/2021 aktualizována
kritéria přijetí do I. třídy ZŠ Sedmikráska (viz níže).

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do I. třídy se budu řídit těmito kritérii:
Do 1. ročníku ZŠ Sedmikráska ve školním roce 2020/2021 bude přijímáno 18 dětí.
Dítě zaměstnance školy.
Body: 0 (ne), 6 (ano).
Starší sourozenec ve škole.
Body: 0 (ne), 6 (ano).
Dítě bylo na ZŠ Sedmikráska přijato již v loňském roce. Ředitel poté na základě žádosti
zákonného zástupce rozhodl o odkladu školní docházky o 1 rok.
Body: 0 (ne), 3 (ano).
Spolupracující rodina – rodiče/zákonní zástupci s dítětem navštívili osobně školu, účastnili se
dne otevřených dveří nebo i jinak průkazně projevili zájem o dění ve škole.
Body: 0–6
V případě shodného bodového hodnocení u více dětí, tedy nelze-li dítě vybrat na základě
vyhodnocení výše uvedených kritérií, rozhoduje losování.
Pro případ, že po uskutečnění zápisu k povinné školní docházce dojde u některého z přijatých
dětí k následnému vydání doporučení školského poradenského zařízení o odkladu povinné
školní docházky a ředitel školy odloží na základě žádosti zákonného zástupce dítěte jeho školní
docházku o 1 rok, budou na příslušný počet takto uvolněných míst přijaty děti dle pořadí
určeného losováním.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 25. 3. 2020

Mgr. Pavel Sumec v. r.
ředitel školy

