Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
Zápis k povinné školní docházce vzhledem k vládnímu nařízení proběhne tedy na naší Základní škole Štěpánov
nad Svratkou bez přítomnosti Vašich dětí. Po ukončení mimořádných opatření případně uspořádáme společné
setkání rodičů i zapsaných dětí, zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem a s jejich
budoucí paní učitelkou.
Zápis (přihlášení) proběhne pro následující školní rok elektronicky.
Odkaz na elektronickou přihlášku:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsstep/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Elektronickou přihlášku prosím vyplňte ve všech relevantních položkách a je třeba dát souhlas se zpracováním
osobních údajů. Z důvodů uložení souborů a následného tisku doporučujeme nepoužívat telefony a tablety.
Rodiče mohou v době zápisu, nejpozději pak do 30. 4. 2021, dle
§ 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. písemně požádat o odklad
školní docházky. Žádost podáváte ve stejné aplikaci, pouze
zatrhnete položku: „Budeme žádat o odklad“ v sekci Ostatní
pod osobními daty dítěte. Žádost musí být dle zákona doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře.
Po vyplnění úvodní obrazovky dáte „Odeslat“
Po odeslání si přečtěte zobrazené informace a stáhněte si do počítače přihlášku

Uloženou elektronickou přihlášku v PDF formátu prosíme ještě vyplnit v ostatních relevantních položkách
(včetně volitelných položek), doplněné PDF uložit do svého počítače, vytisknout a doručit v termínu od 15. 4. do
30. 4. 2021 některým z uvedených 4 způsobů.
1. Datovou schránkou na adresu naší školy 5npmh8g (pouze z datové schránky zákonného zástupce)
- vyplněnou elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a odeslat jako přílohu datové zprávy.
2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem: (Do předmětu vyplňte „Zápis ZŠ 2021“.)
- vyplněnou elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a odeslat jako přílohu na emailovou adresu
info@zsstep.cz, nutné je podepsat uznávaným elektronickým podpisem vlastní email,
- případně elektronickým uznávaným podpisem podepsat přihlášku v PDF a poslat obyčejným emailem.

3. Poštou
- vyplněnou elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a odeslat na adresu školy:
ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou; 592 63 Štěpánov nad Svratkou 159 a do levého rohu obálky napsat
heslo „Zápis ZŠ 2021“.
4. Osobní podání podepsané přihlášky zákonným zástupcem
- na podatelnu školy v úředních dnech pondělí a středa 8:00 – 11:00, rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce vezměte s sebou.
Ve všech uvedených případech vždy prosím přiložte do přílohy prostou kopii rodného listu dítěte nutnou
k ověření údajů před vydáním rozhodnutí o přijetí.
Při žádosti o odklad povinné školní docházky (stáhněte
pouze tuto
žádost), se budete muset dostavit osobně a přineste s sebou originál doporučení ze školského poradenského
zařízení a doporučení odborného lékaře. Pokud tato doporučení prozatím nemáte, pak pouze doručíte
podepsanou elektronickou žádost některou z uvedených výše možností, a to nejpozději do 30. 4. 2021. Následně
Vás budeme kontaktovat o dalším postupu při doložení chybějících dokumentů.
Lze poslat pouze jednu elektronickou přihlášku, duplicitní přihlášení tedy není možné. Pokud
jste již odeslali tlačítkem „Odeslat“ a potřebujete přihlášku opravit, informujte nás o tom
emailem a po sdělení registračního čísla přihlášky s Vámi opravu přihlášky vyřešíme.
V případě dalších nejasností nás můžete kontaktovat emailem info@zsstep.cz, případně v úředních dnech
pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hod na telefonním čísle 566 560 013, 566 560 535 nebo na mobil:
731 490 458.
Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že i tuhle mimořádnou situaci společně zvládneme.
vedení školy

