
 

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce 
 

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné 
školní docházce pro školní rok 2020/2021 vydávám toto opatření, které mění organizaci 

a průběh zápisu k povinné školní docházce. 
 

  
  

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen 
upuštěno od některých tradičních postupů. 

2. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti 
zákonného zástupce dítěte ve škole. 

3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce a Zápisní list si můžete stáhnout z našich 
webových stránek. 

4. Oba dokumenty vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte kopii rodného listu dítěte 
a zašlete DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu ředitelství: Základní škola 
a mateřská škola Nesovice 154, 68333 

5. Termín pro příjem žádosti stanovuji od 1.4. 2020 do 30.4. 2020. (30.4. 2020 musí být 
žádost doručena již ve škole, podejte tedy žádost tak, aby ji pošta do tohoto data 
doručila !!!) 

6. Na Vaše mobilní číslo nebo e-mail Vám sdělíme registrační číslo, pod kterým pak bude 
vydáno rozhodnutí o přijetí. 

7. Zveřejněná kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, kapacita školy je dostatečná, 
předpokládáme, že přijmeme všechny děti. 

8. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační 
se upouští. 

9. Žádost o odklad školní docházky podá zákonný zástupce stejným způsobem, formulář 
ke stažení je na našich webových stránkách. K žádosti doloží doporučující posouzení 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. 

10. V případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží 
zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném 
nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích) 

11. Nemá-li zákonný zástupce doporučení školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa při odkladu školní docházky, podá žádost o přijetí i o 
odklad a uvede, zda čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření.  Školská 
poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku 
(žádosti o odklad povinné školní docházky). Správní řízení o zápisu se v těchto případech 
přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 
 
 
V Nesovicích 30. 3. 2020  Mgr. Andrea Kupková 

                                                                                                       ředitelka školy 
 
 

https://www.zsnamest.cz/modules/file_storage/download.php?file=0001608e|136


Kritéria pro přijetí: 
 

o 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu  
 

o 2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již 
mají na škole sourozence    

 
o 3. Ostatní žáci   

 
 
 

 


