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Změny v organizaci zápisu k povinné školní docházce na Základní škole Stružnice, Jezvé 137, 

471 08 Stružnice 

Jezvé 27. 3. 2020 

Č.j. ZŠSTR – 84/2020 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

s ohledem na vyhlášená mimořádná opatření se mění organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 

2020/2021. Zápis proběhne v souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 

2020-2021takto: 

    a) zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole od 1. dubna do 17. dubna 2020 

    b) stanovená kritéria (ZŠSTR - 35/2020) pro přijímání žáků zůstávají v platnosti 

    c) zákonný zástupce podá žádost o přijetí (dostupnou na školním webu i v kanceláři školy) 

       prostřednictvím datové schránky (w3avnbe), e-mailem s elektronickým podpisem,   

       poštou či osobním podáním ve stanovené úřední hodiny (pondělí a středa od 8 do  

      11 hodin a od 13 do 16 hodin) 

   d) k žádosti zákonný zástupce přiloží fotokopii (v případě podání poštou či osobně) či sken 

       (v případě elektronického podání) rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřené) 

   e) potvrzení přijetí žádosti bude doplněno přidělením registračního čísla dítěte  

 

Jestliže zákonní zástupci uvažují o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, předloží žádost o 

přijetí oddíl B) a kopii rodného listu dítěte uvedenými způsoby.  Formulář žádosti bude k dispozici 

na místě či ke stažení na webu školy.   

 

K vyplněné žádosti o odkladu musí zákonný zástupce doložit: doporučení příslušného školského 

poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře dítěte nebo klinického psychologa (nebude-

li žádost doložena uvedenými dvěma doporučeními, přerušuje se správní řízení na dobu nutnou 

k obstarání a doplnění požadované dokumentace). 

 

Bližší informace k zápisu získáte na  

 stránkách MŠMT www.msmt.cz 

 telefonním čísle 487 861 335, 731 526 909 

 webu školy www. zsstruznice.cz 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Váš zájem 

 

Mgr. Lenka Kolstrunková 

ředitelka školy 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 30.3.2020 

Sejmuto z úřední desky dne……..2020 
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