
Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu 

Milí rodiče, 
v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s 
opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu 
s dětmi, pouze korespondenčně. 
Ale nebojte, děti o zábavnou část zápisu určitě nepřijdou. Pro přijaté děti přichystáme 
před koncem prázdnin motivační dopoledne. Chceme dětem zážitek ze zápisu 
dopřát alespoň  před usednutím do školních lavic. 
Také se nebojte o přípravnou třídu. Při dostatečném zájmu ji rádi otevřeme i ve 
školním roce 2020-2021. Následně po zápisu zveřejníme další informace k přípravné 
třídě. 
Už teď se moc těšíme na budoucí prvňáčky i „přípraváčky“. 

 
Ze zákona se zápis probíhá v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna. 

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce budou přijímány po celé období 

zápisu tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.  

Zápis je: 

1) pro děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014 

2) pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku 

Mladší děti 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud 

zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření : 

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020: 

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  školského poradenského zařízení (PPP 
nebo SPC) 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021: 

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – školského poradenského zařízení + 
odborného (dětského) lékaře dítěte 

 

Podklady k zápisu: 

a) Žádost o přijetí ( + Přihláška do školní družiny, pokud máte o ŠD zájem) 

b) Dotazník pro rodiče prvňáčka 

c) Rodný list ( kopie, scan, foto) 

d) Zmocnění - zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce 

e) Kopie Rozhodnutí o odkladu - u dítěte s odkladem PŠD z loňského škol. roku   

 



Podklady při žádání odkladu PŠD: 

a) Žádost o odklad PŠD 

b) Dotazník pro rodiče prvňáčka 

c) Rodný list ( kopie, scan, foto) 

d) Vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře ( i pediatra) nebo klinického 

psychologa 

e) Zmocnění - zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce 

 
Žádost + další povinné náležitosti je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy -  gwekmxd ) 

2. e-mailem na adresu svobodovaj@zs-kdyne.cz  s uznávaným elektronickým 

podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

3. poštou na adresu MZŠ Kdyně, Komenského 134, 345 06 

4. osobním podáním do kanceláře zástup .řed. v budově pavilonu 1. st. (vchod ze 

Starokdyňské ul.) každé  pondělí v době od 9.00 hod. do 11.00 hod. 

5. osobním vhozením do poštovních schránek na budovách školy (od 8.4.) 

 

Žádosti, dotazníky… jsou ke stažení na web. stránkách školy (www.zs-kdyne.cz ), 

popř. k vyzvednutí vždy v pondělí od 9.00 do 11.00 v pavilonu 1.st. 

 

 PŘEHLED TERMÍNŮ: 

1. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK (zákon. zástupce) 1. – 30. 4. 2020 

2. 
ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ZÁKONNÉMU 

ZÁSTUPCI (škola) 11. 5. 2020 

3. ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ (škola) 18. 5. 2020 

 4.  ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ (škola) 22. 5. 2020 

5. 

PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K 

ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (zákon. 

zástupce) 
současně s žádostí o odklad, 

nejpozději však do 31. 5. 2020 

6.  
ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O ODKLADU PŠD (škola) 

 do 30 dnů od dodání podkladů 

 
 

Podrobnější informace k zápisu naleznete na webových stránkách školy v 
„Informacích o zápisu“. Došlo pouze ke změně organizace zápisu vzhledem 
k momentální situaci. Děkujeme za pochopení.                                      Vedení školy 

www.zs-kdyne.cz 
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