
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 
! Aktuální informace ! 

 

VLÁDNÍ 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 ředitel 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.  

 

Zápis do 1. tříd ZŠ a G Vodňany pro školní rok 2020/2021 

proběhne od 6. 4. do 24. 4. 2020  

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
 
Vážení rodiče,  

 

přestože jsme se na zápis a našimi budoucími prvňáčky velice těšili, vzhledem k aktuálním opatřením, připravuje 

naše škola aplikaci pro zápisy online. Na webových stránkách naší školy kliknete na příslušný odkaz a zobrazí 

se formuláře k vyplnění osobních a dalších údajů nutných k zápisu. Tento formulář se po vyplnění automaticky 

odešle do systému školy. Vy si budete moci vyplněný formulář v PDF souboru vytisknout a doručit podepsaný 

několika způsoby do školy (datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením do 

speciální schránky na budově školy).  

 

Osobní data dítěte dokládáte rodným listem. Postačí prostá kopie rodného listu. Zastupuje-li dítě jiná osoba než 

zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Podrobnější pokyny budou následovat. 

 

Kritéria Základní školy a Gymnázia Vodňany pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy a pro 

zařazení žáků prvního ročníku základní školy do jednotlivých budov školy pro školní rok 2020 /2021 zůstávají 

v platnosti. 

 

Žádosti o odklad povinné školní docházky budeme řešit individuálně a dle aktuální situace. Správní řízení se 

přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Sledujte, prosím, náš web s aktuálními informacemi k zápisu. 

 

Po ukončení mimořádných opatření samozřejmě velice rádi uspořádáme tradiční setkání budoucích prvňáčků, 

rodičů a třídních učitelů, o kterém budete včas informováni. 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci. 

          
 

 

 

 

Mgr. Jarmila Rybáčková 

ředitelka školy 


