Zápis do 1.třídy ZŠ Višňová- pozor změna !!!
Uskuteční se od 23.4.do 30.4.2020

proběhne pouze formální část
(tzn. bez osobní přítomnosti dětí ve škole)
Žádost k přijetí dítěte k povinné školní docházce nebo žádost o odklad
povinné školní docházky můžete doručit následujícími způsoby:


do datové schránky (7hgvtfp)



e-mailem s elektronickým podpisem na adresu skola@zsvisnova.cz (nelze
poslat prostý email)



poštou na adresu ZŠ a MŠ Višňová, Višňová 173, 464 01 Frýdlant



osobní podání- pokud nemáte opravdu jinou možnost (pro osobní podání mě
kontaktujte na tel: 725 554 521 nebo na email: skola@zsvisnova.cz domluvíme si den a čas předání, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob
v prostorách školy. Požádám o přítomnost pouze jednoho zákonného
zástupce. Zápis se uskuteční v budově základní školy (Višňová 173).

Poznámka:


K osobnímu podání přinesete: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného
zástupce a již vyplněnou žádost.



Pokud budete žádost podávat jiným způsobem než osobně (poštou, datovou
schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), tak rodný list dítěte
připojíte jako prostou kopii. Místo trvalého pobytu ověřím v evidenci
obyvatel na OÚ Višňová a Černousy.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud budete podávat žádost o odklad, tak nezapomeňte doložit doporučení
příslušného školského zařízení (PPP, SPC..) a doporučení dětského lékaře.
Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce nebo žádosti o odklad povinné
školní docházky máte umístěny na webu školy ( zsvisnova.cz).
Na webových stránkách školy také naleznete již vyvěšená kritéria k přijímání
dětí do Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec, p.o.
Po podání žádostí přijde poštou na adresu zákonného zástupce registrační číslo
uchazeče, informace o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do vydání
rozhodnutí a o možnosti uchazeče požádat o odklad povinné školní docházky.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy a na oficiální
vývěsce školy. Dále máte možnost kdykoli nahlédnout do spisu u hospodářky
školy na adrese Višňová 173, 464 01 Frýdlant.
Setkání s přijatými uchazeči se uskuteční ve chvíli, kdy bude škola zase
otevřena. Ukážeme dětem školu a budoucí paní učitelku, která se na ně již moc
těší.
Pokud máte ještě doplňující dotazy, tak mě kontaktujte telefonicky
(725 554 521). Děkuji.

Mgr. Adéla Paříková
(ředitelka)

