
Zápis dětí do prvních tříd 

pro školní rok 2020/2021 
 

Základní informace 

Zápis do naší školy se uskuteční ve dnech: 

15. až 30. dubna 2020 

bez přítomnosti dětí 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 

k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů 

k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:  

• organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole  

• upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte 

ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobním vhozením žádosti do 

poštovní schránky školy nebo poštou  
 

Podání žádosti  
• přes webovou aplikaci (ZápisyOnline) 

o otevřete přes odkaz na stránkách školy od 15. dubna 

o pořadí registrace žádosti není kritériem pro přijetí 

o ukončení příjmu žádostí je 30. dubna 

 
 

Škola odešle zákonnému zástupci registrační číslo a informace o dalším postupu na e-mail uvedený 

při registraci. 

 

Po registraci je nutné doložit do 5 dnů vytištěnou a podepsanou žádost, která přijde do 

e-mailu, následujícím způsobem: 

• do datové schránky školy (kie5fcc) 

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  

• vhozením do poštovní schránky na škole, příp. poštou na adresu školy  

• osobní podání (po předchozí domluvě ve výjimečném případě a za dodržení 

bezpečnostních opatření) – pokud nemůžete sami vytisknout 

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (příp. o odklad školní docházky) uvede zákonný zástupce 

dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  

• jméno a příjmení dítěte  

• datum narození,  

• rodné číslo (pokud bylo dítěti přiděleno)  

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)  

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),  



• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání 

žádosti zastupuje)  

• jméno a příjmení zákonného zástupce žáka  

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování  

• e-mailový a telefonický kontakt zákonného zástupce 

 

Pozn. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění 

dítě zastupovat.  

 

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), §36 mají rodiče povinnost dostavit se k zápisu s dětmi narozenými od 1. září 2013 do 31. 

srpna 2014.  

Odklad školní docházky 

Na základě vyšetření dětského lékaře a školního poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, 

…) je možno požádat do 31. května 2020 o odklad školní docházky. Po doložení doporučení rozhodne ředitel 

školy o odkladu povinné školní docházky podle §37 školského zákona. 

- zápis proběhne stejným způsobem 

- v průběhu registrace vyznačíte, že žádáte o odložení školní docházky 

- následně je potřeba doložit doporučení poradenského zařízení a lékaře  

 

Kontakty na PPP Jihlava:  

https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-jihlava 

 

Adresa:  

Pedagogicko psychologická poradna 

Legionářů 6 

58601 Jihlava 

 

 

O přijetí dítěte do školy bude rozhodnuto podle kritérií uvedených na stránkách školy do 15. května 2020. 

Následně bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Jejich předání závisí na trvání 

mimořádných opatření Vlády ČR. Seznam přijatých bude zveřejněn podle registračních čísel na webových 

stránkách školy a na vstupu do školy. Vydání rozhodnutí o odkladu školní docházky bude provedeno po dodání 

podkladů (může být i v průběhu července a srpna, ale do 31. 5. 2020 musí být o odklad zažádáno). 

 

Návštěva školy a schůzka rodičů proběhne v průběhu června (v případě, že to bude možné). 

 

Tato situace je pro nás i pro rodiče nová a nezvyklá. V případě nejasností se obraťte s dotazy. 

 

V případě technických problémů nebo dotazů kontaktujte zástupce ředitele  

Mgr. Vladimíra Nekvindu, 565 598 154, 774 741 201, nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz  

 

 

V Jihlavě 7. dubna 2020 

 

        Mgr. Pavel Říha 

        ředitel školy 
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