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Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k 
povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou 
probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.     
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními 
předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se 
v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 
30. dubna 2020.  Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 
stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 
4). 
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  
Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní 
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, 
email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace 
osobně do školy nebo poštou. 

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit 
dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským 
zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. 

Formuláře potřebné k zápisu do 1. ročníku naleznete na odkazech pod 
textem. Prosím o vyplnění a můžete zaslat datovou schránkou na adresu 
školy: favab6q. 
Další možností je vyplněné dokumenty zaslat poštou nebo donést osobně 
do školy. Nelze posílat běžnou e-mailovou poštou – pouze v případě, že 
máte elektronický podpis a svou žádost opatříte tímto podpisem!
Další možností také je, že si domluvíte schůzku ve škole, vytištěné 
formuláře budu mít připraveny a vy si je sami v opuštěné třídě vyplníte. 
V tomto případě si vezměte s sebou rodný list dítěte a předem si schůzku 
domluvte na tel. čísle 518 633 472 nebo 608 306 769. 

V Lovčicích 31. 3. 2020                          Mgr. Denisa Dušíková
                                                                          ředitelka školy.
                                                                        


