Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci s šířením onemocnění COVID-19 a na základě Opatření MŠMT k zápisům
proběhne letos zápis do 1. ročníku ZŠ jinou formou. Věnujte pozornost níže uvedeným informacím,
v případě potřeby nás kontaktujte na adrese skolaslibechov.cz nebo na tel. 315 697 003, linka 102
ředitelna.
Termín odevzdávání přihlášek či žádostí o odklad: 16. dubna – 23. dubna 2020
Kde sehnat tiskopisy? Veškeré tiskopisy jsou ke stažení a vytištění na stránkách školy: zslibechov.cz,
sekce Dokumenty NEBO k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školní budovy, od středy 25. března vždy
ve všední den od 8:00 do 11:00 hodin
Co vyplnit?
1) v případě zápisu do 1. třídy vyplňte: Přihláška k zápisu povinné školní docházky
Zápisní lístek
případně Přihláška do školní družiny
případně Přihláška ke stravování
2) v případě odkladu povinné školní docházky: Žádost o odklad povinné školní docházky
vyjádření pediatra (dětského lékaře)
vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
Prosím vyplňte všechny požadované údaje, včetně tel. čísla a e-mailové adresy. Po přijetí dokumentů
Vám bude SMS nebo e-mailem přiděleno registrační číslo.
Způsob odevzdávání dokumentace k zápisu:
1) osobně – všechny dokumenty vložte do obálky (prosíme nepřehýbat), obálku nadepište
„Zápis“, vložte do poštovní schránky na budově školy
2) poštou – všechny dokumenty vložte do obálky a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Liběchov, Za
Školou 161, 277 21 Liběchov
3) elektronicky – nascanované a podepsané dokumenty zašlete emailem na adresu:
skola@zslibechohv.cz

Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o odkladu Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno
zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí a seznamu registračních
čísel dětí, jimž byl povolen odklad. Seznamy budou zveřejněny na vchodových dveřích
budovy školy a na webových stránkách školy: www.zslibechov.cz, nejpozději k 20. květnu
2020.
Rozhodnutí o odkladu Vám bude zasláno písemně, ale bude též oznámeno zveřejněním
seznamu registračních čísel nepřijatých dětí na vchodových dveřích budovy školy a na
webových stránkách školy: www.zslibechov.cz, nejpozději k 20. květnu 2020.

S pozdravem Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy

