
Opatření k zápisům do ZŠ v souvislosti 
s COVID-19 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v souvislosti s vyhlášenými 
krizovými opatřeními v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 doporučení k organizaci 
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Je důležité nastavit 
organizaci zápisů tak, aby umožňovala distanční průběh. 

Termín zápisu je stanoven na pátek 9. dubna 2021. Zápis se uskuteční podáním 
žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (odkladu povinné školní docházky). 

Žádost je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy, 

2. e-mailem na adresu: skola@snesovice.cz  nebo kupkova@zsnesovice.cz, 

3. poštou, 

4. osobním podáním – předáním ve škole v čase od 9:00 do 12:00 hodin nebo  
vhoďte v zalepené obálce do schránky školy, 

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu 

1. Zápisní lístek 

Naskenujte nebo vyfoťte podepsaný 

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

Naskenujte nebo vyfoťte podepsanou  

3. Žádost o odklad povinné školní docházky 

Naskenujte nebo vyfoťte podepsanou  

Všechny dokumenty naleznete ke stažení na stránkách naší školy! 

Naskenujte nebo vyfoťte doporučení školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o 
odklad příslušná doporučení, správní řízení se v takovém případě přeruší a ředitelka 
školy stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný 
zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 
odst. 1 písm. c) správního řádu. 
Vždy sledujte aktuální informace a webové stránky školy www.zsnesovice.cz! 

Bezkontaktním způsobem se rozumí doručení žádosti o přijetí k základnímu 
vzdělávání (žádosti o odkladu povinné školní docházky) do datové schránky školy, e-
mailem nebo poštou. 

• Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby 
doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

• Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení. 



Osobní přihlášení dítěte k zápisu 

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, předá přihlášku 
osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného 
zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce. 

V případě osobního podání žádosti bude příjem žádostí organizovaný tak, aby 
nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy. Za všech okolností je 
nutné dodržet v dané době platná protiepidemická opatření. 

Jestliže nemá zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si 
vytištěnou přihlášku, bude s ním registrace provedena přímo ve škole. 

 

Mgr. Andrea Kupková, ředitelka školy 

 


