
ZÁPIS 21.4.-22.4.2021  

Seznámení zákonných zástupců s důležitými informacemi ke školní docházce (zápis 2021) 

Jméno žáka:    Registrační číslo:    

1) Prohlašuji, že žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku  ZŠ nám. Bří Jandusů jsem projednal s druhým zákonným zástupcem 
dítěte a ten s ní souhlasí. Dle § 876 odst. 3 občanského zákoníku: Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí 
osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.  

2) Byl jsem Informován o právu vyjádřit se k podkladům = „nahlédnout do spisu“ před vydáním rozhodnutí dle § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. Termín: 23.4.2021 (8:00-15:00) v kanceláři školy. 

3) Byl jsem Informován o právu nahlédnutí do spisu (i po vydání rozhodnutí), činit si výpisy a o právu na to, aby správní 
orgán pořídil kopii spisu nebo jeho části dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb.  

4) Byl jsem informován o právu požádat o odklad povinné školní docházky pro dítě (žádost podat v den zápisu) a o případné 
povinnosti doložit souhlasné stanovisko školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa (nejpozději do 31.5.2021). V případě odkladu bylo doporučeno vzdělávání v posledním ročníku MŠ, případně 
v přípravné třídě (z důvodu vyrovnání vývoje dítěte). 

5) Byl jsem informován, že všechny předměty (vyjma cizích jazyků) jsou vyučovány v českém jazyce a o výuce Aj od 1. ročníku. 

6) Byl jsem informován o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o systému podpůrných opatření, 
o spolupráci školy s PPP pro Prahu 10 Jabloňová 299/30, o možnosti vzdělávání podle IVP a o možnosti přeřazení žáka 
do vyššího ročníku. 

7) V případě, že mé dítě je cizinec nebo je sociálně znevýhodněné, byla mi nabídnuta možnost individuální pomoci pro 
ulehčení nástupu do školy (pravidelná komunikace mezi školou a zákonným zástupcem, konzultace týkající se přípravy 
dítěte na vstup do školy apod.). Pokud požaduji tuto pomoc, požádám o ni na email: zsjandusu@zsjandusu.net.  

8) Byl jsem informován, že termín schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se uskuteční v ZŠ nám. Bří Jandusů až po 
skončení opatření z důvodů COVID-19. Termín vyvěsíme na naše webové stránky. 

9) Bližší informace o školní družině se dozvíte na schůzce viz bod 8) a jsem seznámen s tím, že v případě zájmu odevzdám 
„Zápisní lístek do ŠD“ ihned u zápisu, nebo vhodím do schránky školy u hlavního vchodu hlavní budovy (v týdnu 26.4.-
30.4.2021,) nebo zašlu podepsaný scan na email: zsjandusu@zsjandusu.net (v týdnu 26.4.-30.4.2021). Byl jsem 
informován, že 2. stranu „Zápisního lístku do ŠD“ vyplňuji až v září. 

10) Souhlasím se spolufinancováním pracovních sešitů v průběhu celé školní docházky. Konkrétní částky budou rodičům 
sděleny vždy při třídních schůzkách. 

11) Seznam přijatých žáků k povinné školní docházce bude vyvěšen na www.zsjandusu.net po skončení zápisu (předběžně po 
28.4.2021) pod registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí (odklad docházky) zašleme zákonným zástupcům poštou. 

Informovaný souhlas zákonného zástupce. Se všemi body jsem byl seznámen a  

• souhlasím 

• souhlasím s připomínkami, zde vypište:  

 

 

Jméno zákonného zástupce:  

 

 

Datum a podpis:   
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