
 

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – NOVÉ INFORMACE 
Vážení rodiče, 

v návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 

a onemocněním COVID-19 proběhne pouze formální část zápisu. 

A. Informace pro rodiče k postupu při podávání žádosti a zápisového lístku k základnímu vzdělávání: 

1. Na www.zsnasavrky.cz v sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE si zákonný zástupce stáhne 

ELEKTRONICKOU ŽÁDOST + ZÁPISOVÝ LÍSTEK, vyplní je, přiloží kopii rodného listu dítěte 

(po ověření skartuji) a odešle: 
 

a) datovou schránkou do datové schránky školy - ID datové schránky: grppek7 
 

b) emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze odeslat jen emailem bez podpisu) 

na email školy: reditelna@zsnasavrky.cz 

Žádost + Zápisový lístek zasílejte v týdnu od 14. 4. 2020 do 22. 4. 2020. 

2. Z www.zsnasavrky.cz v sekcii DOKUMENTY – FORMULÁŘE si zákonný zástupce vytiskne ŽÁDOST 

+ ZÁPISOVÝ LÍSTEK (ve formátu pdf), vyplní je, opatří podpisy obou zákonných zástupců, přiloží 

kopii rodného listu dítěte (po ověření skartuji) a odešle: 
 

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako obyčejnou zásilku na adresu školy: 

Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim 

Školní 275 

538 25 Nasavrky 
 

b) do poštovní schránky školy, která je umístěna za prvními hlavními dveřmi vpravo  

(vedle informací o otevření budovy a tel. kontaktů) 

Žádost + Zápisový lístek zasílejte v týdnu od 14. 4. 2020 do 22. 4.  2020, v případě vhazování 

do schránky budou hlavní dveře odemčeny od 10:00 hod. do 16:00 hod. 

3. Pro zákonné zástupce, kteří nemohou využít doručení dle bodu 1 nebo 2, budeme přijímat 

vyplněnou a podepsanou ŽÁDOST + ZÁPISOVÝ LÍSTEK v ředitelně školy  

dne 16. 4. 2020 od 14:00 hod. do 16:00 hod. S sebou přineste rodný list dítěte.  

Abychom předešli případnému hromadění osob na jednom místě, je nutné vždy u vstupu  

do školy volat na tel. číslo 725 834 348 a vyčkat příchodu zaměstnance. 
 

Prosíme Vás, abyste tuto možnost využívali pouze v nezbytném případě. 

http://www.zsnasavrky.cz/
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B. Informace pro rodiče k organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání: 

1. Po obdržení žádosti Vám nejpozději následující pracovní den pošlu potvrzovací e -mail, že jsem 

žádost přijala. V případě, že email nemáte, budu Vás kontaktovat telefonicky. 

2. V emailu (telefonem) Vám přidělím registrační číslo, pod kterým bude uchazeč zveřejněn 

v Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. 

3. Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních vchodových 

dveřích od 13. do 31. května. 

4. Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají 

se pouze na základě žádosti zákonného zástupce. 

C. Odklad povinné školní docházky: 

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, si vytisknou žádost o odklad povinné 

školní docházky na www.zsnasavrky.cz v sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE a odevzdají ji ve škole 

v týdnu od 14. do 22. dubna 2020 jedním ze způsobů, kterým se podávají žádosti o přijetí. 

K žádosti o odklad doloží: 
 

• Kopii rodného listu dítěte – vždy 
• Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy 
• Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení – vždy 
 

Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní 
docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou 
adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou 
zaslána. 
Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné 

školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím 

lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani 

tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím 

termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2020. Rozhodnutí o přerušení 

řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti 

nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.  

Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  

Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno. 
 

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky 

na 725 834 348 nebo e-mailem na reditelna@zsnasavrky.cz. 

Těším se na budoucí spolupráci. 

V Nasavrkách dne 29. 3. 2020    Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy 

http://www.zsnasavrky.cz/

