
 

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo 

opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od 

některých tradičních postupů jako motivační část nebo projekt Předškolák 

v termínu 14. dubna -  23. dubna 2020. 

 

Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných 

zástupců ve škole.  

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby: 

   1. do datové schránky školy (ID schránky: 5svmqz8) 

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

      adresu: zs.straznnis@volny.cz 

 

3. poštou doporučeně na adresu:  Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, 

Majerova 138,  463 03 Stráž nad Nisou  

Podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze učinit 

v termínu od 14. 4. 2020 do 23. 4. 2020. 

   4. osobní podání lze učinit v termínu 16. 4. 2020 od 8.00 do 17.00 hodin. 

 (budeme se snažit vyhnout vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, proto si 

dopředu zarezervujte po telefonu ( 731 177 625) čas, kdy se do školy dostavíte.)                                              

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce dodejte řádně vyplněné 

tiskopisy, které naleznete na stránkách školy v sekci Zápis do 1. třídy 

 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  

 zápisový list 

 rodný list dítěte (stačí jeho prostá kopie) 

  

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

své oprávnění dítě zastupovat. 

 

  Při podání žádosti o odklad školní docházky je potřeba dodat 

 

  žádost o odklad povinné školní docházky  

 doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

 doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 



Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a 

náročný. Letos navíc v neobvyklé situaci. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se 

zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na 

jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého 

bydliště atd. Jde nám především o to, umístit uchazeče z našeho spádového obvodu. 
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