
Vážení rodiče, 

vhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením se z rozhodnutí MŠMT ČR upravuje způsob 

provedení zápisu dětí k povinné školní docházce. 

Zákonní zástupci mohou využít pro přihlášení svých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 jednu 

z těchto možností, a to v termínu od 10. do 25. dubna 2020. 

Svoji žádost mohou zákonní zástupci: 

1. poslat škole prostřednictvím datové schránky školy (ID je: uvbmujn) 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) 

3. poštou. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 

elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce 

potvrdit. 

Jako další možnost nabízíme zákonným zástupcům využít dopisní schránku umístěnou na barevné 

brance Mateřské školy ve Zbýšově. V tomto případě je nutno zalepenou obálku označit slovem 

"ZÁPIS". 

Do 1. ročníku budou přednostně přijímány děti ze Zbýšova. 

Pokud budou zákonní zástupci žádat pro své dítě odklad školní docházky, pak je nutno podat"Žádost 

o odklad školní docházky" a současně doložit doporučení odkladu pedagogicko-psychologickou 

poradnou a dětským lékařem. V případě, že vyšetření školní zralosti dítěte v PPP ještě neproběhlo, 

doloží zákonný zástupce potřebné dokumenty dodatečně. 

Oba formuláře - "Žádost o odklad" i "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" jsou k vytisknutí na 

webových stránkách školy ve složce "Dokumenty". 

Pokud zákonný zástupce nemá možnost vytisknutí těchto formulářů, lze napsat žádosti tak, aby v nich 

bylo uvedeno: 

1. název základní školy 

2. jméno, příjmení a trvalé bydliště zákonného zástupce, který žádost podává 

3. jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště dítěte, které je přihlašováno 

4. udání školního roku, pro který žádost platí (tzn.2020/2021) 

5. datum podání žádosti 

6. podpis zákonného zástupce. 

(Budeme rádi, když nám pro případnou následnou komunikaci připíšete i telefonický kontakt.) 

Stejné náležitosti musí obsahovat i "Žádost o odklad". 

V okamžiku, kdy získáme další pokyny a informace, budeme zákonné zástupce průběžně informovat. 

 

Děkujeme Vám za pochopení. 


