Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace
Mlečice 90, 338 08 Zbiroh
Kontakt:

tel. 777 227 650

e-mail: zsmlecice@centrum.cz

ZÁPIS DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápis do základní školy bude probíhat ve čtvrtek 21. 4. 2022
v době od 13,00 – do 17,00 hod. v budově ZŠ a MŠ Mlečice, vchod ze dvora školy.
Přesný čas zápisu dohodněte předem:
1.) Zákonný zástupce dětí navštěvujících MŠ Mlečice s vedoucí učitelkou MŠ
2.) Zákonný zástupce dětí nenavštěvujících MŠ Mlečice na tel. čísle 777 227 650
K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým
byla při loňském zápise odložena školní docházka o 1 rok.
Podání žádosti (formuláře na webu školy – www:zsmlecice.cz)
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce je nutno, aby zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona předal v souladu s výše
uvedeným zákonem vyplněné předepsané tiskopisy a doložil údaje v nich obsažené. Těmito údaji
jsou:
jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního





řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola a Mateřská škola
Mlečice, příspěvková organizace),

podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě
při podání žádosti zastupuje).


S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je
zároveň podstatné zjišťovat:



jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Nutno doložit rodný list dítěte.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit stanovisko školského
poradenského zařízení a dětského lékaře.
Dále k žádosti přiložte:
 kontakty na zákonné zástupce
V Mlečicích 15. 2. 2022

Mgr. Martina Koudelková
ředitelka školy

