Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Městys Nehvizdy
vyhlašují
v souladu se zněním §§ 36 a 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a § 3a) vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání, v platném znění

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023
Zápis žáků pro plnění povinné školní docházky počínaje 1. ročníkem proběhne
online bez osobní přítomnosti zapisovaného dítěte
na základě následujících kritérií:
- Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění
- Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
- Trvalý pobyt dítěte v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a
vytvořil školský spádový obvod pro plnění povinné školní docházky počínaje 1. ročníkem (Horoušany,
Horoušánky, Vyšehořovice).

1. Online zápis probíhá od pondělí 4. 4. 2022, 14.00 hodin do pátku 24. 4. 2022, 24.00 hodin
2. Výsledky zápisu (seznamy s registračními čísly) budou zveřejněny na www.skolanehvizdy.cz do
středy 11. 5. 2022, 14.00 hodin
3. Registrační číslo obdržíte po podání elektronické přihlášky, vygeneruje se automaticky, uložte si jej
prosím
4. Pro online zápis využijte odkaz
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs.nehvizdy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4426
(Aktivní odkazy Ctrl+kliknutí)

Tento odkaz je aktivní až od pondělí 4. 4. 2022, 14.00 hodin. Nelze a není nutné se pokoušet
zapisovat dříve
5. V případě, že budete pro své dítě žádat odklad plnění povinné školní docházky o 1 rok (§ 37, odst.
1) školského zákona nebo v případě, že je Vaše dítě mladší šesti let a Vy žádáte dřívější nástup do
školy (§36, odst. 3) školského zákona nebo v dalších odůvodněných případech Vás PROSÍME,
abyste se zapsali online (odkaz v bodě 4.) a následně si sjednali termín osobní schůzky na níže
uvedeném kontaktu:
Zástupkyně ředitele Mgr. Alena Danielová, 608 335 051, danielova@skolanehvizdy.cz
Pro osobní schůzku jsou primárně určeny úterky 5., 12. a 19. dubna 2022.
6. Pokud budete žádat o odklad či dřívější nástup a nebudete mít u zápisu potřebná potvrzení nevadí,
správní řízení o odkladu přerušíme do doby dodání potřebných podkladů, což lze až do 31. 8. 2022
7. Děti, kterým byla docházka odložena vloni, se znovu zapisovat nemusí, počítáme s nimi.
8. Ničeho se nebojte a klidně zavolejte, napište mail, cokoliv. Těšíme se na osobní setkání na informační
schůzce, která proběhne v druhé polovině června 2022.
Dr. Luboš Rýdlo
ředitel školy
reditel@skolanehvizdy.cz
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