Organizace zápisu ke školní docházce do ZŠ Prachovice pro školní rok 2020/21
Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do ZŠ všech
zřizovatelů pro školní rok 202/2021 Č. j.: MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020 vydávám
tento pokyn k organizaci zápisu pro školní rok 2020/21 v Základní škole, Prachovice, okres
Chrudim.
1) Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole
2) Přihlášku (žádost o přijetí k povinné školní docházce) doručí zákonný zástupce dítěte do
školy v rozmezí od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 jedním z těchto způsobů:
a) osobně po předchozí telefonické nebo emailové domluvě
b) poštou
c) emailem – žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem zákonných
zástupců
d) do datové schránky školy – tchqpetb - z datové schránky zákonných zástupců.
3) Žádost o přijetí k povinné školní docházce, případně žádost o odklad, je k dispozici na
webu školy a lze si ji vytisknout. Rodiče žáků navštěvujících MŠ Prachovice ji dostali
s informacemi k zápisu ve školce. Žádost lze napsat i vlastnoručně. Dle § 37 odst. 2
školského zákona musí obsahovat tyto údaje:
•
•
•

jméno a příjmení žadatele (dítěte),
jeho datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního
řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
• podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje.
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.

4) Žádost o odklad školní docházky je nutné doručit do školy nejpozději do 30. 4. 2020,
ideálně již s doporučením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Pokud vyšetření ještě neproběhlo, tak pouze žádost o odklad.
5) Pokud nebude žádost o odklad doručena do školy do 30. 4. 2020, nemá škola již možnost
vydat k této žádosti ve správním řízení kladné rozhodnutí. Dítě by muselo 1. 9. 2020 do
školy nastoupit.
6) Pokud by byl s osobním doručením žádosti o přijetí do ZŠ nebo odklad problém z důvodu
trvajícího uzavření budovy, předpokládáme, že 19. a 20. 4. 2020 bude před školou box pro
vkládání žádostí.
7) Motivační část zápisu – setkání s dětmi ve škole se dle možnosti případně uskuteční
v květnu nebo červnu.

8) Žadatelé z předchozího školního roku 2019/20 s přiznaným odkladem pro nástup ve
školním roce 2020/21 novou žádost nepodávají. Platí rozhodnutí o přijetí z loňského roku.

Prachovice dne 19. 3. 2020

Ing. Jitka Holasová
ředitelka školy

