Informace k organizaci a průběhu zápisu
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.
Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní období stanovila ředitelka školy od 20.4. do
29.4.2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez
osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - ID schránky: inamc9j,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou (doporučený dopis),
4. osobní podání: v budově ZŠ a MŠ Habartice (20.4.2020 od 8:00 do 9:00 hod. a
22.4.2020 od 15:00 do 16:00 hod.)
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (žádosti o odklad povinné školní
docházky) uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2
školského zákona, kterými jsou:

trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního
řádu),
erý dítě
při podání žádosti zastupuje).

Zákonní zástupci dětí, které nenavštěvují MŠ Habartice, přiloží k žádosti prostou kopii
rodného listu dítěte.
K žádosti o odklad školní docházky přiloží zákonný zástupce dítěte
doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a
doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Plnění povinnosti školní docházky
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se týká děti, které dovrší šestý rok věku
nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým
byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
V Habarticích dne 19.3.2020

Mgr. Alena Žamberová
ředitelka ZŠ a MŠ

