
Základní škola a Mateřská škola Ohnišov 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  
pro školní rok 2020/2021 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU  

 

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů 

k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 

vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a 

vyhlášením nouzového stavu vládou ČR proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole. 

 

Přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce 

 

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce lze podávat v termínu od 6. 4. do 16. 4. 2020. 

 

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. Vyplněné a zákonným zástupcem PODEPSANÉ žádosti je tedy možné 

doručit následujícími způsoby: 

 

1. do datové schránky školy (sqkmfxe), 

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

skoly.ohnisov@seznam.cz , 

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Ohnišov, Ohnišov 182, 517 84 

4. osobní podání ve škole - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je 

nezbytné domluvit si termín předem, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob 

v prostorách školy. Kontaktní telefon: Mgr. Věra Špalková, 777 166 967 

  

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

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

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit její oprávnění dítě 

zastupovat.  

 

Po doručení žádosti obdrží rodič další informace a bude mu přiděleno registrační číslo pro jeho 

dítě. V případě elektronického podání bude toto zasláno na emailovou adresu nebo do datové 

schránky. 

 

mailto:skoly.ohnisov@seznam.cz


Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce si mohou zákonní zástupci dětí 

vyzvednout: 

• ve všední dny v termínu od 30. 3. do 3. 4 2020 od 9:00 do 12:00 hodin ve vestibulu 

školy 

nebo  

• si mohou uvedený formulář stáhnout z webu školy www.zsamsohnisov.cz – základní 

škola/dokumenty/žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

 

Spolu s žádostí doloží zákonný zástupce rodný list dítěte. V případě elektronického podání stačí prostá 

kopie. 

 

Kritéria pro přijímání žáků 

 

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem 

pobytu ve spádovém obvodu školy  

 

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v prvním bodě, budou přijímáni dle těchto kritérií: 

a) sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní 

docházky v ZŠ a MŠ Ohnišov 

b)  žáci navštěvující MŠ Ohnišov 

c) ostatní – v případě počtu přesahujícího kapacitu přijímaných žáků bude výběr 

proveden losováním za přítomnosti zástupce školské rady a zákonných zástupců 

nepřijatých uchazečů 

 

Přijato bude nejvýše 15 žáků. 

 

Věk dítěte: 

6 let k 31. 8. 2020 - zápisu by se měly zúčastnit děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a  

děti, které měly v loňském roce odklad. 

 

Předčasný vstup do školy (dítěti bude k 31. 8. 2020  5 let) 

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020 je podmínkou pro přijetí doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 

je podmínkou pro přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře. 

 

Organizace zápisu 

Proběhne pouze formální část zápisu. 

 

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi, které bude 

zaměřeno na seznámení se s prostředím školy a pro děti budou připraveny též zábavné činnosti. 

 

 

http://www.zsamsohnisov.cz/


Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte  

Informace o přijetí k povinné školní docházce bude zveřejněna na vstupních dveřích budovy 

školy a na webových stránkách školy prostřednictvím přidělených registračních čísel do 30. 4. 

2020. 

Originál rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je uložen na základní škole, stejnopis je 

vydán zákonnému zástupci na vyžádání. 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte  

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou. 

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní 

docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 

dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (od 1. 4. do 30. 4. 2020), odloží ředitel 

školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 

školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠMT. 

 

Informace, jak zákonný zástupce může pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení 

povinné školní docházky naleznete v DESATERU PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 

VĚKU. 

 

          Mgr. Věra Špalková 

                 ředitelka školy 


