Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , 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 a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce
na školní rok 2021/2022 - ZŠ Jungmannova
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 2020-2021

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní
docházce musí konat v době od 01.04. do 30.04. (dříve od 15.01. do 15.02.). V této době je zákonný
zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce jinak se dopouští přestupku.
Ředitel základní školy musí požádat zřizovatele o souhlas s termínem a místem konání zápisu
k povinné školní docházce.
Z toho důvodu ředitelé obou kuřimských základních škol, Mgr. Richard Mach a Mgr. Bc. Hana
Kočevová, požádali Radu města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas.
V závislosti na aktuální epidemiologické situaci navrhují ředitelé tři varianty zápisu.
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace:
1. Termín konání zápisu:
07.04. – 08.04.2021
Místo konání zápisu:
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
Čas:
od 14:00 do 18:00 hodin
Způsob:
Prezenčně, k zápisu bude využit rezervační systém.
2. Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:
3. Termín konání zápisu:

Vytvořeno 09.04.2021 14:00:28

07.04.2021 – 14.04.2021 a 26.04. – 27.04.2021
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně i distančně, k zápisu bude využit rezervační systém.
07.04.2021 – 30.04.2021

1

Způsob:

Distančně (elektronické, písemné nebo osobní doručení „Žádosti o přijetí k povinné
školní docházce“, kopie rodného listu žáka, souhlasu se zpracováním
osobních údajů žáka, případně žádosti o odložení povinné školní
docházky).

Pro obě školy potom platí, že v případě žádosti o odložení povinné školní docházky budou do školy
pozváni k pohovoru žáci a jejich zákonní zástupci žádající o odklad.
O podmínkách přijetí (trvalé bydliště, spádovost, jak žádat o odklad atd.) budou zákonní zástupci žáků
včas informováni způsobem v místě obvyklým, např. webové stránky školy, kuřimská informační
média.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní docházce do Základní školy, Kuřim,
Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na školní rok 2021/2022 dle
žádosti.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 09.04.2021 14:00:28
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Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
sídlo: Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ. 70988285, statutární orgán: Mgr. Richard Mach, telefon: +420 541 230
342, mob.: +420 736 607 573, e-mail: rm.mach@gmail.com, č. účtu: 27-9326280277/0100, web: www.zskj.cz

Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.: 146/2021/ZŠJUNGMANNOVA

Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Vyřizuje: Mgr. Richard Mach
tel.: + 420 541 230 342, kl. 13
mob.: + 420 736 607 573
e-mail: rm.mach@gmail.com, mach@zskj.cz
Datum: 19. 02. 2021

Žádost o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce na školní rok
2021/2022.
Žádám Radu města Kuřimi o schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce do
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ: 70988285, na školní rok 2021/2022, a to dle jedné z níže uvedených
variant v závislosti na aktuální epidemiologické situaci:
1. Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:

07. 04. – 08. 04. 2021
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně, k zápisu bude využit rezervační systém.

2. Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:

07. 04. 2021 – 14. 04. 2021 a 26. 04. – 27. 04. 2021
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně i distančně, k zápisu bude využit rezervační systém.

3. Termín konání zápisu:
Způsob:

07. 04. 2021 – 30. 04. 2021
Distančně (elektronické, písemné nebo osobní doručení „Žádosti o
přijetí k povinné školní docházce“, kopie rodného listu žáka,
souhlasu se zpracováním osobních údajů žáka, případně žádosti o
odložení povinné školní docházky).
V případě žádosti o odložení povinné školní docházky budou do školy pozváni k pohovoru žáci a jejich
zákonní zástupci žádající o odklad.
O podmínkách přijetí (trvalé bydliště, spádovost, jak žádat o odklad atd.) budou zákonní zástupci žáků včas
informováni způsobem v místě obvyklým, např. webové stránky školy, kuřimská informační média.
Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Richard Mach
ředitel školy

