
O Z N Á M E N Í

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice
oznamuje, že

  zápis dětí do 1. tříd ZŠ

 pro školní rok 2021/ 2022 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci 
elektronicky v době od 1. do 9. dubna 2021, v případě potřeby pak osobně v pátek 9. dubna

2021 od 13 do 15 hodin v budově základní školy v Kardašově Řečici.

Zákonným zástupcům budou do konce března elektronicky zaslány (EduPage, e-mail) 
příslušné dokumenty, které vyplní, vytisknou, podepíší a doručí do školy (poštou, osobně, do 
poštovní schránky na dveřích školy). Přílohou musí být kopie rodného listu dítěte (prostá kopie,
scan, foto). 

V případě dotazů školu kontaktujte na e-mailu: reditelka@zskrecice.cz nebo
na telefonu 734 200 924.

Pokud zákonní zástupci nemají možnost tisku dokumentů, popř. budou žádat o odklad a 
potřebovat konzultaci, dostaví se do vestibulu ZŠ osobně 9. 4. 2021 od 13 do 15 hodin, 
případně si domluví jiný termín. Přítomnost dětí u zápisu není povolena.

Budou-li rodiče pro dítě žádat odklad školní docházky, doloží k žádosti doporučení lékaře a 
doporučení pedagogicko – psychologické poradny či jiného odborného školského zařízení.

Kritéria  pro přijetí : 

1. Děti ze spádového obvodu. 

2. Děti z jiného spádového obvodu, které navštěvovaly naše spádové MŠ a jejichž zákonní 
zástupci bezproblémově a účinně spolupracovali při výchovně vzdělávacím procesu a včas hradili 
poplatky za stravné.

3. Děti z jiného spádového obvodu do naplnění kapacity (60 dětí).
 

Ing. Jana Hýbková, ředitelka školy

V Kardašově Řečici 15. 3. 2021

Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o 
právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy:

www.zskrecice.cz

mailto:reditelka@zskrecice.cz

