
Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 
Tel.: 384 361 282  
Email: info@1zs.jhnet.cz 
 

 

Vážení rodiče, 

 

na základě doporučení MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce bez přítomností 
dítěte ve škole.  

 

Zápis pro školní rok 2020/2021 

bude probíhat ve dnech od 6. 4. 2020 – 24. 4. 2020 

Podle § 37 zákona č. 500/ 2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné, žádost 
o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně, v elektronické podobě. 

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy – 5trmm8x, 
2. emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), 

dokumenty můžete zaslat naskenované a následně dodat originály, 
3. poštou (doporučujeme), 

4. osobně předáním materiálů do sekretariátu školy v úředních dnech (Pondělí: 
9.00 – 12. 00 hod., Středa: 12.00 – 15. 00 hod.), 

5. prostřednictvím online zápisu (zde bude opět třeba doručit kopii rodného listu 
dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce do školy). 

  

Povinné dokumenty pro doložení k zápisu: 

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.  

Vyplněné formuláře:  

I. Pro přijetí žáka: 
1. Žádost o přijetí  
2. Zápisní list žáka 
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte 
4. Kopie rodného listu dítěte 
5. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, nebo jiné zplnomocněné osoby; 

doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) 
6. V případě stanovení střídavé péče o dítě doložení čestného prohlášení druhého 

zákonného zástupce, že jednání je ve shodě 
 

II. V případě odkladu školní docházky: 
1. Žádost o odklad školní docházky 
2. Zápisní list žáka 
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte 
4. Kopie rodného listu dítěte 
5. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, nebo jiné zplnomocněné osoby; 

doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) 



6. V případě stanovení střídavé péče o dítě doložení čestného prohlášení druhého 
zákonného zástupce, že jednání je ve shodě 

 

K odkladu dále doložíte:  

Doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky, vyjádření PPP a SPC, (popřípadě vyjádření 
klinického psychologa k nutnému odkladu školní docházky,  pokud bylo  vydáno). 

 

III.      Po ověření totožnosti budou tyto dokumenty skartovány: 

-  Kopie  občanského průkazu zákonného zástupce (zplnomocněné osoby)  

-  Kopie rodného listu dítěte 

 

 

Po skončení příjímacího řízení budou výsledky zveřejněny na webových stránkách školy 
a úřední desce školy, dále oznámeny telefonicky nebo emailem. Po ukončení mimořádných 
opatření budou rodiče přijatých žáků pozváni (formou dopisu nebo emailem) na schůzku 
budoucích prvňáčků do školy, kde budou seznámeni se všemi náležitostmi 
k zahájení povinné školní docházky. 

 

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci  

 

V Jindřichově Hradci, 1. 4. 2020                                                                     Vedení školy 

 

 

 

 

 

 

Pro další komunikaci se školou a pro vyhlášení výsledků zápisu Vám byl přidělen kód: 

_______________________ 

(pečlivě uschovejte) 

 

  

 

 


