Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.
Mozartova 43, 779 00 Olomouc
email: credo_ops@cmail

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k současné situaci v ČR není možné uskutečnit zápis do 1. ročníku prezenční
formou. Seznamte se s uvedenými úpravami.
Podmínky zápisu do 1. ročníku:







Pro školní rok 2021/2022 proběhne zápis od 19.4. do 26.4. 2021.
K zápisu se hlásí děti, které dovrší k 31.8.2021 šest let.
Zápisu se účastní děti, jimž byla odložena školní docházka v roce 2020/2021.
Děti, které v roce2020/2021 dostaly odklad školní docházky zasílají formuláře
k přijetí. K žádosti u zápisu doloží rozhodnutí odkladu školní docházky z jiné
školy, která o odkladu rozhodla.
Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel
přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na úřední desce u
vstupních dveří školy po ukončení správního řízení.

ZPŮSOB KONÁNÍ ZÁPISU
V uvedeném období od 19.4. do 26.4. 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tedy
bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

JAK POSTUPOVAT
Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplňte a doložte:





zápisní lístek
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
doporučení Školského poradenského zařízení (SPC) k zařazení dítěte do
školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona
kopie OP zákonného zástupce žáka



kopii rodného listu dítěte v těchto možných podobách:
o v digitální podobě – sken, fotografie
o v papírové podobě – prostá kopie

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky,vyplňte a doložte:






žádost o odklad povinné školní docházky
kopie OP zákonného zástupce žáka
doporučení Školského poradenského zařízení (SPC) k odkladu školní
docházky
potvrzení dětského lékaře nebo klinického psychologa
kopie OP zákonného zástupce žáka

ZPŮSOBY DORUČENÍ DOKUMENTACE
1. datovou schránkou ID schránky 37x2hs
2. osobně - vyplněný a vytištěný formulář, podepsat a společně s ostatními
dokumenty donést na adresu školy: ZŠ a SŠ CREDO, o.p.s. Mozartova 43,
Olomouc nebo vhodit zalepenou obálku do schránky u vchodu školy na téže
adrese ( možná telefonická domluva s ředitelkou školy)
3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce žáka na e-mail:
credo_ops@cmail.cz
4. poštou – vyplnit a podepsat všechny příslušné formuláře a poslat na adresu
školy:
Mgr. Blanka Vacková, ZŠ a SŠ CREDO,o.p.s. Mozartova 43, 779 00 Olomouc
Příslušné formuláře jsou ke stažení v záložce „Dokumenty“ na webových stránkách školy
www.credoskola.cz

Těšíme se na Vás.

