
INFORMACE k zápisu  

V návaznosti na mimořádná opatření vlády souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 a dle 
vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do ZŠ pro školní rok 
2020/2021 bude probíhat zápis do 1. tříd takto: 

Termín zápisu je stanoven na období od  1. 4. – 24. 4. 2020 

Opatření MŠMT stanoví, že je vzhledem k mimořádným opatřením žádoucí organizovat zápisy bez 
osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní 
přítomnosti zákonného zástupce ve škole. 

 K přijetí dítěte je třeba doručit do školy: 

 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad povinné školní docházky 

 Potřebné dokumenty můžete doručit následujícími způsoby: 

1. Do datové schránky školy (zaslat nejpozději 24.4.2020) – v případě, že má zákonný zástupce jako 
fyzická osoba zřízenou datovou schránku 

2. E-mailem na sekretariat@6zstrinec.cz s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat nejpozději 
24.4..2020) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu 

3. Vložením do poštovní schránky školy – 1. 4. až 24. 4. v době od 8:00 do 15hod 
Postup: U hlavního vchodu je poštovní schránka, do ní dokumenty vhoďte. Oznamte nám prosím 
telefonicky, nebo sms (tel. čísla 774735621), nebo emailem na sekretariat@6zstrinec.cz , že jste tak 
učinili, abychom předešli možnosti ztráty dokumentů.  

4. Osobní podání: 
V případě, že potřebujete mimořádně něco důležitého projednat osobně, je nutné, abyste se předem 
objednali na určitý čas. Schůzku je možné domluvit telefonicky na čísle 774735621, nebo 
mailem: sekretariat@6zstrinec.cz Toto opatření děláme z toho důvodu, aby nedošlo k vyšší 
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. 

5. Poštou: 
Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 1. 4. do 24. 4. 2020. Lhůta pro podání žádosti je zachována, 
pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 24. 4. 
2020 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty 
poštou, oznamte nám prosím, že dopis odesíláte telefonicky či SMS (na číslo 774735621), nebo e-
mailem na sekretariat@6zstrinec.cz – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a 
předejdeme tím případnému dohledávání dopisu. 

6. Karanténa 
V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených 
možností, se nejpozději do 24. 4. 2020 zákonný zástupce spojí s ředitelkou školy a domluví se na 
postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu). 

  

Co vkládat do obálky (mailu, datové schránky): 

Budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty: 

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, 
věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), 
abychom se mohli s Vámi spojit 
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V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vložte do obálky: 

1. Žádost o odklad povinné školní docházky 
2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická 

poradna, Speciálně pedagogické centrum) 
3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa) 

Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, vložte aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte 
později. 

Místo trvalého pobytu dítěte si ředitelka školy ověří na Magistrátu města. 

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno anonymní identifikační číslo, které obdržíte poštou.  

Rozhodnutí o přijetí na základě kritérií pro přijetí zveřejníme nejpozději 30.4.2020 na webových 
stránkách školy.  

Ihned po zrušení mimořádných opatření a otevření školy uskutečníme informační schůzku se 
zákonnými zástupci – sledujte prosím webové stránky. 

 

31. 3. 2020 

  

 


