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Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021 

 

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

k povinné školní docházce do ZŠ ze dne 18.03.2020, č.j. MŠMT-12639/2020-1, 

se uskuteční zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/21 následujícím 

způsobem: 

Zápis bude probíhat od 14. 4. 2020 do 24. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí. 

Pokud to bude možné, upřednostníme podání žádosti bez osobní přítomnosti 
zákonného zástupce dítěte ve škole jednou z níže uvedených možností: 
 
- vyplněnou a podepsanou žádost, včetně případných příloh a dalších dokumentů (viz 

dále), vložte do obálky a vhoďte do označené schránky u hlavního vchodu do budovy 
školy 

- zašlete oskenovanou podepsanou žádost včetně příloh do datové schránky školy 
368tvzm 

- zašlete e-mailem s elektronickým podpisem na chovanec@mzsvracov.cz 
- zasláním poštou na adresu školy 
- osobně, po telefonické domluvě -  775 435 969 

 
O přijetí žádosti, budete informováni zasláním potvrzovacího e-mailu, ve kterém bude 
v případě žádosti o přijetí, informace o přidělení registračního čísla dítěte. Pod tímto 
registračním číslem bude přijímané dítě vystupovat v následně zveřejněném rozhodnutí o 
přijetí. 

 
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se přihlásí děti narozené od 1. 9. 2013 

do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní 

docházky o jeden rok. 
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Formuláře potřebné k přijetí do 1. třídy: 

- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
- Zápisní list 
- Souhlas se zpracováním citlivých údajů 

 
 

Formuláře potřebné k odkladu: 
- Žádost o udělení odkladu povinné školní docházky 
- + 2 doporučení  
          Doporučení školského poradenského zařízení a    
          Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 
(Z DŮVODŮ OMEZENÉHO PROVOZU MOŽNO DODAT POZDĚJI - SLEDUJTE WEB. STRÁNKY 
PPP KYJOV A ODBORNÉHO LÉKAŘE) 
 

 

Formuláře potřebné k přijetí do přípravné třídy: 
- Žádost o přijetí do přípravné třídy 
- Zápisní list 
- Souhlas se zpracováním citlivých údajů 
+ 
- Žádost o udělení odkladu povinné školní docházky 
- + 2 doporučení zmíněná dříve 
 

Formuláře najdete zde:  http://www.mzsvracov.cz/zapis-do-1-trid/ 
nebo si je můžete vyzvednout 6. dubna až 9. dubna mezi 9:00 - 12:00 za 
hlavními dveřmi do budovy MZŠ. 
 

Mgr. Bronislav Chovanec, ředitel MZŠ Vracov 
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