Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou
s pracovištěm Uhlířské Janovice, Komenského 400
Telefon: Zruč n. S.: 327531225, Uhlířské Janovice: 327542149
e-mail: zruc@zs-okruzni.cz www stránky: http://www.zs-okruzni.cz
datová schránka: npew8sq
IČO: 70836213
IZO: 600021823
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání
(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v
elektronické podobě. Žádost, zápisní list, dotazník školní zralosti je tedy možné doručit
následujícími způsoby: bez osobní přítomnosti dětí ve škole v termínu od 26. dubna 2021 do
30. dubna 2021 do 15:00 h.
1. do datové schránky školy (npew8sq),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
Mail školy: zruc@zs-okruzni.cz
3. poštou na adresu: Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643,P.O.Box 38, 285 22 Zruč nad
Sázavou
4. osobní podání: po telefonické dohodě s ředitelkou školy , jelikož v případě osobního podání
žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k
vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů nebo.

V případě povolení osobní přítomnosti dětí ve škole (otevření škol) je termín zápisu pro
obě pracoviště čtvrtek 29. dubna 2021 od 8:00 do 15:00 hodin v budově školy.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
Doložení rodných listů: stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem, doporučení ŠPZ
bude dojednáno, po dohodě zákonného zástupce se ŠPZ, že ŠPZ zašle do datové schránky školy.
Informovaný souhlas zašle zákonný zástupce společně se žádostí o přijetí k základnímu
vzdělávání.

Mgr. et. Bc. Jana Marečková
Ředitelka školy
Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643
Okružní 643
285 22 Zruč nad Sázavou
Tel.: 327 531 225

Mob.: 734 445 835
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