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Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci v České republice a pokynu zřizovatele v návaznosti na 

opatření MŠMT bud letošní zápis probíhat v zákonném termínu. Termín zápisu na naší škole bude probíhat od 

1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Týká se i rodičů, jejichž dítě mělo loni odklad školní docházky. 

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti Vašeho dítěte. Bude se jednat pouze o formální část. 

TERMÍN ZÁPISU PRODLOUŽE! 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a 

onemocněním COVID-19, prosím upřednostňujte podání žádosti bez Vaší osobní přítomnosti ve škole. 

____________________________________________________________________________________________ 

ZÍSKÁNÍ TISKOPISŮ ŽÁDOSTÍ (O PŘIJETÍ I ODKLADU) A ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ 

K VYTIŠTĚNÍ ČI VYPLNĚNÍ JSOU K DISPOZICI VE FORMÁTECH (word, pdf): 

 

 www.zs-srbska@zs-srbska.cz 

 www.msstankova@seznam.cz 

 www.mssrbska@seznam.cz 

 

PRO RODIČE, KTEŘÍ SI SAMI NEMOHOU TISKOPISY VYTISKNOUT, BUDEME U VCHODU DO 

HLAVNÍ BUDOVY NA ULICI SRBSKÁ 2 VYDÁVAT VŠECHNY TISKOPISY VE SLOŽCE OD PONDĚLÍ 

23. 3. 2020 DENNĚ POUZE V ČASE OD 9.00h DO 12.00h.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH A PODEPSANÝCH TISKOPISŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení o převzetí vyplněných, podepsaných žádostí a zápisových lístků Vás budeme ve všech případech 

informovat e-mailem, uvedeným v žádosti. Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte do 1. třídy bude vyvěšeno jmenným 

seznamem dětí na našich webových stránkách. 

 

Moc si Vážíme, že chcete dát Vaše dítě do 1. třídy právě na naši školu. Po ukončení mimořádných opatření 

uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím *programem, 

učiteli a prostory školy (motivační část). 

 

V tiskopisech uvádějte vždy dubnové datum!!! Tiskopisy můžete vyplnit na počítači i ručně. Při 

vyplňování na PC se často stává, že dojde k posunutí textu. Doporučujeme tiskopisy vyplnit ručně. 

V termínu do 30. dubna 2020: platí pro elektronické podání a Českou poštu 

 

Vyplněné, podepsané žádosti a zápisové lístky budeme přijímat prostřednictvím: 

 

 naší datové schránky: npcmqxj , e-mailem s elektronickým podpisem 

 

 České pošty 

 

 naší schránky na hlavní budově ulice Srbská 2 - již od března - pracovní dny vždy od 

8.00h do 13.00h v zalepené obálce FORMÁTU A4 s nápisem ZÁPIS - hnědá plastová 

poštovní schránky (schránka je označena nápisem „ZÁPIS“ u bílých dveří - nikoli u 

mříže)  

 

 našeho e-mailu: zs-srbska@zs-srbska.cz – Pozor!!! e-mail musí být elektronicky 

podepsán – bez tohoto podpisu žádost nebude zaevidována – zasílejte i v březnu 
 

OSOBNÍ PŘEDÁNÍ 

V termínech  středa 1. dubna 2020 od 13.00 h do 16.00 h 

čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.00 h do 16.00 h 

 

Vyplněné, podepsané žádosti a zápisové lístky budeme přijímat: 

 

 osobním předáním žádosti na sekretariátu školy hlavní budova na ulici Srbská 

 nutno mít roušku či respirátor 

 vstup do budovy pouze po jednotlivcích 
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V případě, že budete žádat o odklad svého dítěte, vyplňte i žádost o přijetí včetně zápisového lístku. 

K odkladu je nutno doložit dvě přílohy, které jsou uvedeny v žádosti o odklad (vyjádření příslušného školského 

poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře / klinického psychologa). 

V případě vyhovění žádosti o odkladu povinné školní docházky, Vám bude toto vyhovění zasláno poštou. 

Pokud rodič nemá v době podání žádosti o odklad daná vyjádření, vydá ředitel školy Usnesení o přerušení 

správního řízení, které Vám bude zasláno poštou. Zákonný zástupce bude vyzván k doložení těchto vyjádření do 

31. 5. 2020.  

 

 

 

V případě, že budete žádat o předčasné přijetí svého dítěte, vyplňte i žádost o přijetí včetně zápisového 

lístku. K předčasnému přijetí je nutno doložit dvě přílohy, které jsou uvedeny v žádosti o předčasné přijetí 

k základnímu vzdělávání (vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře). 

Pokud rodič nemá v době podání žádosti o odklad daná vyjádření, vydá ředitel školy Usnesení o přerušení 

správního řízení, které Vám bude zasláno poštou. Zákonný zástupce bude vyzván k doložení těchto vyjádření do 

31. 5. 2020. 

V případě vydání Rozhodnutí ředitele školy o předčasném přijetí žáka, bude vám toto rozhodnutí zasláno 

poštou. 

SHRNUTÍ 

CO MÁTE VYPLNIT A JAKÉ SITUACE MOHU VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ NASTAT 

 

a) Žádáte o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání. 

 

vyplníte  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

2. ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

3.ROZHODNUTÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO NA WEBU ŠKOLY, NIKOLI POŠTOU 

 

b) Žádáte o odklad. 

 

vyplníte  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

2. ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

3. ŽÁDOST O ODKLAD A PŘILOŽÍTE ORIGINÁLY OBOU VYJÁDŘENÍ, NEMÁTE VYJÁDŘENÍ = 

PAK SE VÁM ŘEDITEL OZVE, MÁTE = ŘEDITEL ZAŠLE POŠTOU VYHOVĚNÍ ŽÁDOSTI 

 

c) Žádáte o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání. 

 

vyplníte  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

2. ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

3. ŽÁDOST O PŘEDČASNÉ PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A PŘILOŽÍTE ORIGINÁLY 

OBOU VYJÁDŘENÍ, NEMÁTE VYJÁDŘENÍ = PAK SE VÁM ŘEDITEL OZVE, MÁTE = ŘEDITEL 

ZAŠLE POŠTOU ROZHODNUTÍ 

 

Jakékoliv dotazy pište pouze na zs-srbska@zs-srbska.cz, budou Vám ihned zodpovězeny ředitelem školy. 
 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

ŽÁDOST O PŘEDČASNÉ PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
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