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Informace o změně organizace zápisu k plnění povinné školní docházky 

 

Vážení rodiče,  

 

rád bych Vás informoval o změnách v průběhu zápisu v tomto školním roce. S přihlédnutím k aktuálním okolnostem 

a dle pokynu ministra školství č.j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18.3.2020 jsem se rozhodl pro následující 

v organizaci zápisu:  

 Formální část zápisu proběhne bez účasti dětí. Rodiče, kteří chtějí zapsat své děti do prvních tříd, doručí 

žádost o zápis v termínu od 1. dubna do 6. dubna 2020 některou z následujících forem:  

o datovou schránkou 

o emailem s ověřeným elektronickým podpisem 

o poštou 

o osobně po předchozí domluvě  

 Spolu s žádostí o přijetí je potřeba doručit Informovaný souhlas – seznámení s Desaterem pro rodiče.  

 Informace o přidělení registračního čísla budou odeslány elektronicky na uvedené emailové adresy.  

 Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webových stránkách školy. Bude-li mít někdo zájem o vydání 

originálu rozhodnutí, ať mě prosím kontaktuje a domluvíme se na předání.  

 Motivační část zápisu (tzn. setkání žáků a rodičů s jejich paní učitelkou) proběhne po skončení mimořádných 

opatření tak, aby nebylo ohroženo zdraví nikoho ze zúčastněných.   

 Budete-li mít jakékoliv dotazy, prosím obraťte se na nás.  

 Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, doručí ve stejném termínu některým z výše 

popsaných způsobů 

o Žádost o odklad povinné školní docházky 

o Doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa 

o Doporučení pedagogicko-psychologické poradny  

 Chápu, že získat zprávy od lékaře a poradny bude v těchto dnech problematické, proto si s každým 

individuálně zavolám a domluvíme se na postupu.  

 Veškeré potřebné dokumenty rodičům zašlu emailem a jsou také k dispozici na webových stránkách školy.  

S přáním pevného zdraví  
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